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Τα πιο κρίσιμα ερωτήματα είναι εάν θα είναι το έτος «εξόδου» από τα μνημόνια και, 
φυσικά, εάν θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5%

editorial

#πόλη_θαύμα
SocialismataΜεγάλες προκλήσεις κρύβει το 2018

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του 2018 και κατά γενική ομολογία η οικονομία δείχνει κάποια ψήγματα 
ανάκαμψης. Κάποιοι το αποδίδουν στο γεγονός ότι «πιάσαμε πάτο» και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, 
παρά να ξεκινήσει εκ νέου μία ανοδική πορεία. Κάποιοι άλλοι το αποδίδουν στην εφαρμογή των μνημονι-
ακών πολιτικών. Η ουσία είναι πως κάτι έχει αρχίσει να κινείται, ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε 
ότι ο κίνδυνος εκτροχιασμού καραδοκεί στη γωνία. Άλλωστε, είναι μάλλον ουτοπικό να πιστέψουμε ότι 
τα δομικά προβλήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη στην υγιή ανάκαμψη έχουν πάψει να υφίστανται. 
Χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά και μεταρρυθμίσεις, ώστε να βγούμε στο ξέφωτο και να μπορούμε 
να πούμε ότι η κρίση πέρασε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Τα πιο κρίσιμα ερωτήματα είναι εάν το 2018 θα είναι το έτος «εξόδου» από τα μνημόνια και, φυσικά, εάν 
θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5%, προκειμένου να αποφύγουμε 
τη λήψη νέων μέτρων λιτότητας τόσο για το 2018 όσο και για τη διετία 2019-2020. Μία άλλη συζήτηση, 
που θα γίνει μετά τις 20 Αυγούστου, όταν τυπικά ολοκληρώνεται το τρίτο μνημόνιο, είναι εάν το χρέος 
θα διευθετηθεί –όπως επιθυμεί το ΔΝΤ– και με ποιο «αντάλλαγμα», καθώς η πρόσφατη ιστορία μάς έχει 
διδάξει ότι οι δανειστές δεν είναι πρόθυμοι να «χαρίσουν» τίποτα.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μετουσιωθούν σε κάτι ουσιαστικό αυτά τα ψήγματα ανάκαμψης είναι 
η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση 
του κλίματος –πολιτικά και οικονομικά– και να περιοριστεί η αβεβαιότητα. Αυτό προϋποθέτει (και) την 
επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής, που θα δώ-
σουν «φιλί ζωής» στην οικονομία. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι να λυθεί ο «γόρδιος δεσμός» 
με τους πλειστηριασμούς ακινήτων. Τόσο για τις τράπεζες, όσο και για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά δεν είναι συστηματικοί κακοπληρωτές ή μπαταχτσήδες. Η δημιουργία 
νομοθετικού πλαισίου δεν είναι εύκολη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην κυβερνητική ατζέντα.

Τέλος, όπως αρκετές φορές έχουμε επισημάνει απ’ αυτήν εδώ την εφημερίδα, πρέπει άπαντες να εστι-
άσουν στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσει να «χτυπηθεί» το υψηλότατο 
ποσοστό ανεργίας που τρώει τις σάρκες της οικονομίας και, φυσικά, οι μισθοί να αρχίσουν και πάλι να 
παίρνουν την ανιούσα, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό πως η αγορά καθορίζει το ύψος και όχι η όποια 
υπουργική απόφαση. Εν κατακλείδι, οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες, τόσο για την κυβέρνηση όσο 
και για τους πολίτες. Γι’ αυτό και δεν χωρούν καθυστερήσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλα-
γών, που θα βοηθήσουν στο να «παραχθεί» χρήμα.

▶ #κοινόχρηστοι_χώροι… Η χαρά της κατάληψης στη Θεσσαλονίκη. Η ετήσια (2016) έκθεση 
του Συμπαραστάτη του Δημότη… αφιερώνει. #δήμος #αιρετοί #λάθη #παραλείψεις  
#καταγγελίες 
▶ «Με λίγα λόγια σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε το… επιθυμητό αποτέλεσμα» γράφει και 
υπογράφει ο Απόστολος Αγγελόπουλος (Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δή-
μου Θεσσαλονίκης) #φαινόμενα_αυθαιρεσίας #πεζόδρομος_Αγίας_Σοφίας  και των κάθετων 
σε αυτόν δρόμους. «Επιχειρήσεις έχουν έχουν καταλάβει ανενόχλητες τμήμα του πεζοδρόμου 
όπου έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό» Πςςς… Επιχειρήσεις που δεν παρανομούν βάζουν 
λουκέτα #επιβράβευση_των_άλλων 
▶ Το 2016 η συγκεκριμένη αρχή δέχθηκε 100 έγγραφες καταγγελίες. Επίσης υποβλήθηκαν 
πολλές προφορικές  #αιφνιδιασμός Ο Συμπαραστάτης δέχθηκε καταγγελίες για κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών από τον Δήμο. Σε πολλές περιπτώσεις η οφειλή για την οποία 
επιβλήθηκε η κατάσχεση αφορούσε παραβάσεις ΚΟΚ που είχαν βεβαιωθεί πριν το… 2000! 
#ήμαρτον #δεν_ενημέρωσαν_πριν_κατασχέσουν #νόμιμα_αλλά_ηθικά;
▶ «Ενώ δεν είναι νόμιμη η αναζήτηση πληρωμής κλήσεων παλαιότερων χρόνων – όπως 
συμφωνούν πολλές ανεξάρτητες αρχές – το υπουργείο οικονομικών δεν ακούει» #παράξενο 
#σε15χρονια; #παράβαση_βεβαίωση_παράβασης_επιβολή_προστίμου_είσπραξη 
▶ «Η Θεσσαλονίκη λειτουργεί με μία λωρίδα κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής»!  
#διπλοπαρκαρισμένα #τριπλοπαρκαρισμένα. Οι δε  περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αφορούν στα Λαδάδικα #μόνιμη_κατάληψη_συντριβανίου 
#Άθωνος  #Μητροπόλεως #σηκώνουν_τραπεζοκαθίσματα_αλλά_πάλι_ξεφυτρώνουν
▶ «Δεν καθαρίζονται δρόμοι, πεζοδρόμια και… κάδοι. Όμως η  υπηρεσία καθαριότητας δεν 
απάντησε ποτέ σε αρκετές περιπτώσεις» #αρχηγοί
▶ «Πολίτης διαμαρτυρήθηκε γιατί ενώ προέβη σε καταγγελία προς την πολεοδομία για αυθαί-
ρετη κατασκευή το 2013, η πολεοδομία διενήργησε αυτοψία δύο χρόνια… μετά το 2015, ενώ 
η έκθεση αυτοψίας δεν είχε ακόμη συνταχθεί το 2016»  #τρέλα  (Η έγχρωμη πινακίδα στην 
οδό Αριστοτέλους; Καλά ευχαριστώ… στη θέση της)
▶ Α είχαμε και αποφάσεις για υπαίθρια διαφήμιση οι οποίες ακυρώθηκαν από την αποκεντρω-
μένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης #ράβε_ξήλωνε #προσφυγές  
#χαμένοι_στη_γραφειοκρατία Ποιοι είναι οι… πολιτισμένοι και κρέμονται στα λάβαρα; Αντι-
δράσεις, ενστάσεις, καταγγελίες
▶ Καταγγελίες για τη διαδικασία εκταφών. Σε μία περίπτωση η συγγενής του θανόντος διαπί-
στωσε ότι έλειπαν όλα τα αντικείμενα που είχε τοποθετήσει στον τάφο!  
#δεν_έχουν_το_Θεό_τους Σε άλλη περίπτωση έγινε εκταφή εν αγνοία των συγγενών…  
#κοιμητήρια_μαλακοπής
▶ Σεντονάδες στην παραλία οκ #παράνομο_εμπόριο. Λακούβες στους δρόμους #κλασσικά 
Κλαδέματα με… καθυστέρηση #πράσινο Προβλήματα στην έκδοση βεβαιώσεων, καρτών κλπ 
#ΛΙΓΟΤΕΡΑ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ;
▶ Η ανεξάρτητη αρχή  προτείνει ως λύση… «σύσκεψη σε υψηλότερο επίπεδο μεταξύ Δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και αστυνομικού Διευθυντή για τον 
συντονισμό των υπηρεσιών, αλλά και τη σηματοδότηση της βούλησης όλων για την προστασία 
του κοινόχρηστου χώρου» Αμήν…
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Τη βεβαιότητα ότι το 2018 θα είναι 
χρόνος-ορόσημο για την Ελλάδα, 
καθώς μετά από 8 χρόνια βγαίνει 
από τα μνημόνια και ανασαίνει, αφή-
νοντας πίσω οριστικά την εποχή της 
επιτροπείας, των σκληρών μέτρων 
και των ταπεινώσεων, εξέφρασε ο 
Αλέξης Τσίπρας στο πρωτοχρονιάτι-

κο τηλεοπτικό μήνυμα του. 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις θυσίες του ελληνι-
κού λαού, στη μάχη που έδωσε η κυβέρνηση το 2017 
για να βγει η χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια 
και διαβεβαίωσε ότι το 2018 δεν θα είναι 2008, δεν θα 
επιστρέψουμε στο καθεστώς που γέννησε την ελληνική 
τραγωδία. «Στην αυγή του νέου χρόνου συνηθίζουμε να 
μοιραζόμαστε ελπίδες, προσδοκίες, ευχές, όνειρα για το 
αύριο», είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε «Σήμερα, όμως, 
επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας, μια βεβαιότητα.  
Ο χρόνος που έρχεται θα είναι χρόνος ορόσημο για τη 
χώρα. Μετά από σχεδόν μια οκταετία, βγαίνουμε επιτέ-
λους από τα μνημόνια και ανασαίνουμε. Αφήνουμε πίσω 
μας οριστικά την εποχή της επιτροπείας, των σκληρών 
μέτρων και των ταπεινώσεων. Και αυτός είναι ένας 
σπουδαίος λόγος για να αισιοδοξούμε ότι το 2018 θα εί-
ναι μια καλή χρονιά για τη χώρα μας και για το λαό μας». 
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι για να φτάσουμε εδώ 
χρειάστηκε να υποβληθεί ο λαός μας σε μεγάλες θυσί-
ες, αλλά και η κυβέρνηση έδωσε σκληρή μάχη, και πιο 
συγκεκριμένα, «χρειάστηκε να δώσουν εκατομμύρια 
άνθρωποι το δικό τους δίκαιο αγώνα, για να ξεφύγουμε 
από τον βάλτο. Αλλά και από τη δική μας μεριά, χρειά-
στηκε να δοθεί και δίνεται σκληρή μάχη σε δυο μέτωπα. 
Στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης από τη μια, απέναντι 
στις ακρότητες των δανειστών. Αλλά και στο εσωτερικό 
μέτωπο, απέναντι στις παθογένειες, στις στρεβλώσεις, 
στην ευνοιοκρατία, στον κομματισμό, στη διαπλοκή και 
στη διαφθορά, σε όλα όσα μας κρατούσαν για χρόνια 
καθηλωμένους».Τόνισε επίσης πως δεν έχει σκοπό να 
θριαμβολογήσει, διότι ξέρει, όπως και ο καθένας, πόσα 
προβλήματα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας και πόση 
προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσει η ανάπτυξη από 
τους αριθμούς στους ανθρώπους και σε κάθε σπίτι ξε-
χωριστά και σημείωσε: «Ξέρω, όμως, επίσης, και ο κα-
θένας μας πρέπει να ξέρει, ότι το σκοτάδι το αφήσαμε 
πίσω. Το καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα το 2010, 
το 2018 επιτέλους τελειώνει».

Το 2018 δεν θα είναι… 2008
Παράλληλα μια άλλη βεβαιότητα σύμφωνα με τον κ. Τσί-
πρα «είναι ότι το 2018 δεν θα είναι και δεν πρέπει να γίνει 
2008. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε και δε θα επιστρέ-
ψουμε στο καθεστώς που γέννησε την ελληνική τραγω-
δία. Στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για 
τους πολλούς. Στα συμπλέγματα πολιτικής εξουσίας και 
οικονομικής δύναμης, και στα τζάκια που υπονόμευσαν 
την οικονομία, τη δημοκρατία και τη χώρα». Αναφερό-
μενος στο 2017 ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση 
έδωσε μια δύσκολη μάχη για να βγει η Ελλάδα από την 
κρίση, με την κοινωνία όρθια και πρόσθεσε: «Δώσαμε, 
όμως, και ένα δείγμα γραφής μιας άλλης πολιτικής. Μιας 
πολιτικής που βάζει το συμφέρον της χώρας και των 
πολλών πάνω από τα συμφέροντα μιας καλομαθημένης 
ολιγαρχίας». Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης έδωσε 
απτά αποτελέσματα, επισήμανε ο κ. Τσίπρας και ανέφερε 
χαρακτηριστικά: -Η οικονομία πήρε πάλι μπροστά, όπως 
δείχνουν όλα τα στοιχεία. -Η ανεργία μειώθηκε αισθητά. 
-Η Ελλάδα βρήκε πάλι τη θέση της στη διεθνή σκηνή. 
Δεν είναι πλέον αιτία προβλημάτων, αλλά καταλύτης λύ-
σεων, ενώ η ελπίδα και η αισιοδοξία επανέρχεται, δειλά 
αλλά σταθερά, στη βασανισμένη από τα σκληρά μέτρα 
κοινωνία μας. -Το κοινωνικό μέρισμα έδωσε μια ανάσα 

«Χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα»

politics

ΑΛΈΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΔΈΝ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΈΠΙΣΤΡΈΨΟΥΜΈ ΚΑΙ ΔΈ ΘΑ ΈΠΙΣΤΡΈΨΟΥΜΈ  
ΣΤΟ ΚΑΘΈΣΤΏΣ ΠΟΥ ΓΈΝΝΗΣΈ ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΏΔΙΑ»

σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. -Το κοινωνικό κράτος 
κάνει βήματα, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες. -Οι 
μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, στην Παιδεία, στη δημόσια 
διοίκηση, προχωρούν με αποφασιστικότητα και παρά τις 
αντιδράσεις της παλιάς πολιτικής ελίτ…

Μήνυμα και ΣΥΡΙΖΑ 
«Τη νέα χρονιά προχωράμε σταθερά προς την έξοδο από 
την επιτροπεία και προς την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018» τόνισε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Κάνοντας ένα μίνι 

απολογισμό της περασμένης χρονιάς, η Κουμουνδού-
ρου εκτιμά ότι «τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν 
αρχίσει να γίνονται ορατά. Τα δύσκολα βρίσκονται πίσω 
μας».Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «η χαλάρωση 
του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου, και της αυ-
στηρής επιτήρησης θα μας επιτρέψουν να οργανώσουμε 
με καλύτερους όρους ένα νέο αναπτυξιακό και παραγω-
γικό μοντέλο, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να ελα-
φρύνουμε φορολογικά βάρη, να συνεχίσουμε την πορεία 
των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο κράτος πρόνοιας, την 
Υγεία, την Παιδεία, τους θεσμούς».

Γενέθλια…  προέδρου ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητοτάκης τον Ιανουάριο του 2016 έκανε την έκπληξη και κέρδισε την προεδρία του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Μπροστά της τώρα η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει –μάλ-
λον- μία εκλογική χρονιά και κεντρικό μήνυμα που προωθεί –όπως μαθαίνουμε από τα κορυφαία στελέχη της- το 
«είμαστε έτοιμοι». Όσοι δε παρακολούθησαν το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης αντιλήφθηκαν ότι μέσα από τη  δήλωση του ενάμιση λεπτού ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε… ολόκληρο το 
σχεδιασμό της Πειραιώς  για τη χρονιά της… κάλπης. 
Όπως είπε «Τις άγιες αυτές μέρες, η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που περνούν δύσκολα. Ξέρω τι αντιμετωπί-
ζουν. Ξέρω ότι για πολλούς η καθημερινότητα είναι ένας πραγματικός αγώνας επιβίωσης» σημείωσε αποκαλύπτο-
ντας ότι «νούμερο ένα» στόχευση θα είναι η αντιμετώπιση της σκληρής καθημερινότητας των πολιτών και η όσον 
το δυνατόν μεγαλύτερη φροντίδα των οικονομικά ασθενέστερων. «Η σκέψη μου είναι επίσης σε αυτούς που τα τε-
λευταία χρόνια ξενιτεύτηκαν για να βρουν δουλειά. Και που δεν μπορούν, δυστυχώς, αυτές τις μέρες να είναι κοντά 
στους δικούς τους» συνέχισε λέγοντας ουσιαστικά πως στο επίκεντρο της πολιτικής του θα είναι η επιστροφή στην 
Ελλάδα όλων όσοι έφυγαν από τη χώρα για να αναζητήσουν μία καλύτερη τύχη. «Η Ελλάδα να ξανά μπει σε τροχιά 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Οι πολίτες να μην πνίγονται στους φόρους. Να νιώθουν ασφάλεια και να μην αισθάνονται 
ανυπεράσπιστοι απέναντι σε κάθε απειλή. Να υπάρχουν δουλειές και ευκαιρίες για όλους. Η ζωή των Ελλήνων να 
γίνει καλύτερη». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τα Θεοφάνεια θα εγκαινιάσει νέο κύκλο περιοδειών στη 
χώρα με πρώτο σταθμό τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα ο γραμματέας της ΝΔ Λευτέρης Αυ-
γενάκης έχει ήδη θέσει σε συναγερμό τις τοπικές οργανώσεις και προχωρά και εκείνος σε νέες επαφές με τοπικά 
στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να ελέγξει στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας είναι σαφώς η θέση των γραφείων του κόμματος στην περιοχή του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού 
όπου μόλις πέσει το σκοτάδι δεν κυκλοφορεί, όχι ψηφοφόρος ή στέλεχος του κόμματος, αλλά ούτε γάτα…
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Α
πό το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρί-
ου, στο οποίο είχε κλείσει η τεχνική 
συμφωνία με τους «θεσμούς», το 
Μέγαρο Μαξίμου είχε θέσει ως βα-
σικό στόχο το κλείσιμο της πολιτικής 
συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση 
στο επόμενο Eurogroup της 22ας 
Ιανουαρίου του νέου έτους, ώστε 

αμέσως μετά να ανοίξει και η συζήτηση για τη διευθέ-
τηση του χρέους, όπως απαιτεί το ΔΝΤ. Για να προλάβει 
τις ημερομηνίες, η κυβέρνηση καλείται μέχρι τις 16 του 
μήνα να έχει υλοποιήσει τα περίπου 70 προαπαιτούμε-
να που είχαν μείνει ανοιχτά με το κλείσιμο της τεχνικής 
συμφωνίας στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε στις 18 του 
μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την έκθε-
ση συμμόρφωσης της Ελλάδας στα συνολικά 110 προ-
απαιτούμενα της αξιολόγησης. Το επίμαχο Eurogroup 
αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στην ελληνική 
κυβέρνηση για την εκταμίευση της δόσης από τον ESM 
στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ το κλείσιμο της γ΄ αξιολό-
γησης θα σημάνει και την ταυτόχρονη έναρξη των συ-
ζητήσεων για τη δ΄αξιολόγηση, για το χρέος, αλλά και 
τον τρόπο εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα επιτρο-
πείας! Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών δεν 
αποκλείουν η δόση των 5,5-6 δισ. ευρώ να πάει στα 10 
δισ. ευρώ, ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται από τώρα 
το μαξιλάρι ασφαλείας των 17-18 δισ. για μετά το τέλος 
του προγράμματος, που λήγει τον Αύγουστο του 2018.

O οδικός χάρτης 
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με συνέντευξή του 
στον Real FM, κατέθεσε τον πολιτικό και εκλογικό του 
σχεδιασμό για όλο το 2018. Κατ’ αρχάς επανέλαβε, για 
πολλοστή φορά, πως οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και 
στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης και επίσης περι-
έγραψε τους πολιτικούς λόγους που τον ωθούν σε αυτή 
την επιλογή του: 
«Δεν με αφορούν ιδιαίτερα», είπε, «οι εδώ και πολλές φο-
ρές λανθασμένες εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης για την 
ημερομηνία των εκλογών. Έχω δηλώσει επανειλημμέ-
νως ότι αυτές δεν θα είναι το ’18, θα είναι το ’19, στο τέλος 
της συνταγματικά κατοχυρωμένης θητείας της κυβέρνη-
σης». «Και αυτό», πρόσθεσε, «γιατί, όχι μόνο τότε θα είναι 
ευνοϊκότερες οι συγκρίσεις σε σχέση με το πού ήμασταν 
και πώς θα παραδώσουμε τη χώρα, αλλά κυρίως γιατί η 
χώρα χρειάζεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε 
σχέση με τους εταίρους, άρα χρειάζεται πολιτική σταθε-
ρότητα και αυτή η κυβέρνηση μπορεί να την παράσχει». 
Ο πρωθυπουργός δημοσιοποίησε ουσιαστικά και τον 
«οδικό χάρτη» που αποτελεί το επιθυμητό σενάριο για το 
Μαξίμου:
α) Τέλος του προγράμματος και έξοδος από το μνημόνιο 
τον Αύγουστο του 2018.
β) Δομικός και προεκλογικός ανασχηματισμός τον Σε-
πτέμβριο του 2018 –τόσο δομικός που δεν αποκλείονται 
υπουργοποιήσεις εξωκοινοβουλευτικών ή και πολιτικών 
από την ευρύτερη Κεντροαριστερά και τον πυρήνα του 
παλιού πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, που θα σηματοδοτεί και 
το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ προς άλλους όμορους ιδεολογι-
κούς χώρους–, με στόχο ο πρωθυπουργός να ανέβει στο 
βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως στην Θεσσαλονίκη με νέο 
υπουργικό σχήμα που θα σηματοδοτεί και τη νέα πολι-
τική, οικονομική και κοινωνική περίοδο για τη χώρα και 
την κοινωνία.
γ) Προσφυγή στις κάλπες την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 
2019, όταν η πολιτική της νέας εποχής θα έχει αρχίσει να 
αποδίδει τους αναμενόμενους καρπούς.
Σημειώνεται πως ο ανωτέρω σχεδιασμός βρίσκει σύμ-
φωνους κυβερνητικούς και κομματικούς επιτελείς και 
θεωρείται ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες δυνατές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανατροπή του αρ-
νητικού για την κυβέρνηση του δημοσκοπικού κλίματος.

Όλα σε... ένα τα προαπαιτούμενα! 

politics

ΟΙ ΚΙΝΗΣΈΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Έαρινός ο πρώτος ανασχηματισμός
Οι φήμες επιμένουν πως του «δομικού και προεκλογικού» ανασχηματισμού του φθινοπώρου του 2018, μετά την 
εκπνοή του προγράμματος, θα προηγηθεί κι ένας «διορθωτικός» ανασχηματισμός, ο οποίος –πάντα κατά τις φή-
μες– θα γίνει μετά το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, οπότε θα κλείσει και πολιτικά η αξιολόγηση, και θα αφορά 
κυρίως τομείς που είτε πάσχουν σε αποτελεσματικότητα είτε έχουν τραυματίσει την εικόνα της κυβέρνησης.

Επ’ αυτού δεν αναμένονται αλλαγές στα δομικά υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών, για 
λόγους τόσο πολιτικής κρισιμότητας και σκοπιμότητας όσο και εσωτερικών και κοινοβουλευτικών ισορροπιών. 
Αντίθετα, όλες οι φήμες συγκλίνουν στην αποχώρηση του Γιάννη Μουζάλα από τη θέση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τους Γιάννη Μπαλάφα και Δημήτρη Βίτσα να φέρονται ως οι πιθανότεροι αντι-
καταστάτες του. Υπό αποχώρηση φέρεται και η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόδρου με το όνομα του πρώην 
υπουργού παιδείας Νίκου Φίλη να συζητείται έντονα ως πιθανού διαδόχου της.
Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στο Μαξίμου για την τύχη του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο 
οποίος κινείται εύστοχα και δραστήρια στο πεδίο της προσέλκυσης επενδύσεων κυρίως από την πλευρά των αμε-
ρικανικών λόμπι, τα οποία γνωρίζει άριστα, ωστόσο «χρεώνεται» από κάποιες κυβερνητικές πλευρές για αδυναμία 
προσαρμογής στα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Σε περίπτωση που χάσει τον θώκο του, συζητείται έντονα το όνομα 
του νυν υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και προσωπικού φίλου του πρωθυπουργού, Νίκου Παππά.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΓΙΝΟΥ 
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Από τις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα 
έχουν περάσει δυόμιση χρόνια. Η 
οικονομική κρίση μαζί με όλες τις 
επιπτώσεις της στη ζωή των πολι-
τών έχει στρέψει την προσοχή αρ-
κετών στα ζητήματα που αφορούν 
στην καθημερινότητα. Η Karfitsa 

μίλησε με όλους τους βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονί-
ας για όσα έγιναν και για όσα δεν έγιναν κατά την διάρκεια 
της θητείας τους. Στο πρώτο μέρος της έρευνας συνομι-
λήσαμε με δυο βουλευτές του νομού Κιλκίς, τον Θεόδωρο 
Παραστατίδη του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιώργο Γεωργαντά της 
Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Παραστατίδης ανέφερε ότι: «Ορισμένα 
έργα υποδομών κι άλλες δράσεις, που 
είχα προσωπική συμβολή, επετεύχθη 
μετά από ενημέρωση και συνεννόηση 
με τους αρμόδιους φορείς, άλλα να 
ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης και άλλα να ολοκληρωθούν». Έτσι 
λοιπόν κατά την περίοδο της βουλευτικής 
του θητείας έως σήμερα, τα έργα που… 
έγιναν σύμφωνα με τον ίδιο είναι: «Η διευκό-
λυνση ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Κιλκίς-γέφυρα 
Μαυρονερίου. Διευκρινιστικά, σας αναφέρω πως αφορά 
το υπόλοιπο τμήμα σύνδεσης του οδικού άξονα Κιλκίς- 
Εγνατία οδός. Αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΘΑ. Το έργο είχε εμπλοκή λόγω του ότι περιελάμ-
βανε και ένα τμήμα οικοπέδου στρατοπέδων». 
«Κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα για έργα έχει η αυτοδιοί-
κηση»
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Μετά από σύσκεψη στη Περιφέρεια 
μου ζητήθηκε να αναλάβω πρωτοβουλία σε συνεννόηση 
με το υπουργείο Παιδείας για να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΤΕΙ προκειμένου 
να μεταφερθούν οι φοιτητές σ’ αυτό, καθότι φιλοξενούνται 
σε κτίριο του ΟΑΕΔ». Η μεταφορά του πρωτοδικείου και 
ειρηνοδικείου σε ένα διαμορφωμένο χώρο σε συνεργασία 
με τον Υπουργό δικαιοσύνης, έγινε σύμφωνα με τον βου-
λευτή, από δική του πρωτοβουλία. «Και οι δύο υπηρεσίες 
στεγάζονται σε δύο διαφορετικά και ακατάλληλα κτίρια. 
Πρόσφατα με διαβεβαίωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης πως 
η διαδικασία είναι σε εξέλιξη», σχολίασε. Μεταξύ άλλων, 
ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «σε συνάντησή μου με τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματο-
δότησης το κλειστό αθλητικό κέντρο στον οικισμό Αγίου 
Πέτρου του δήμου Παιονίας καθώς και η κατασκευή γη-
πέδων αντισφαίρισης στην πόλη της Αξιούπολης. Η κύρια 
ευθύνη και αρμοδιότητα για έργα υποδομών και για δρά-
σεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη και την βελτίωση του 
επιπέδου διαβίωσης των πολιτών ανήκει αποκλειστικά 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  αυτοδι-
οίκηση».

«Τα έργα και οι 
δρομολογημένες λύσεις  
που ακυρώθηκαν»
Ο κ. Γεωργαντάς πρωτοεκλέχθηκε βου-
λευτής της ΝΔ στις εκλογές του Μαΐου 
2012. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυβέρνη-
σης Σαμαρά-Βενιζέλου μέχρι δηλαδή τα τέλη 
του 2014 προσπάθησα είτε να επανεκκινήσω ‘’λι-
μνάζοντα’’ έργα, είτε να προγραμματίσω λύσεις σε άλλα. Η 
προσπάθειά μου αυτή σε συνεργασία με κυβερνητικά και 
αυτοδιοικητικά στελέχη είχε μετρήσιμα θετικά αποτελέσμα-
τα καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της κυβερνητικής θητείας. 
Δυστυχώς, με την ανάληψη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
πολλές δρομολογημένες λύσεις διεκόπησαν και μάλιστα 

υπήρξε κίνδυνος απένταξης έργου», υπογράμμισε ο ίδιος. Ο 
κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε στο τι έχει συμβεί τα τελευταία 
πεντέμισι χρόνια στο νομό του.  «Πραγματοποιήθηκαν οδικοί 
άξονες. Πιο αναλυτικά ο δρόμος Νέας Σάντας-Κόμβος Ασ-
σήρου και ο δρόμος εισόδου Κιλκίς-Κόμβος Μαυρονερίου. 
Τα δύο αυτά οδικά έργα που θα συνδέσουν το Κιλκίς με τη 
Θεσσαλονίκη και την Εγνατία, ενώ ήταν ενταγμένα σε ΕΣΠΑ 
υπήρχε κίνδυνος απένταξης τους λόγω της καθυστέρησης 
στις απαλλοτριώσεις. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο τον Μάρ-
τιο του 2014 το Υπουργικό  Συμβούλιο αποφάσισε την ένταξη 
των έργων στην επείγουσα διαδικασία του άρθρου 7Α του 
κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Έτσι, το έργο της 
εισόδου της πόλεως προχωράει με πολύ καλό ρυθμό και θα 

ολοκληρωθεί εντός λίγων επόμενων μηνών. Για το έργο 
Ασσήρου- Νέας Σάντας και σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο ανάδοχος  προχωρά 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αυτά τα δύο έργα που 
δρομολογήθηκαν τον Μάρτιο του 2014 είναι και τα 
μόνα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα  Κιλκίς», περιέγραψε ο βουλευτής. 
«Ολοκληρώθηκε η Γ’ Πτέρυγα του Νοσοκομείου 

Κιλκίς. Το 2013 σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία 
του Υπ. Υγείας επιλύθηκε μία εκκρεμότητα πολλών ετών 

για το Νοσοκομείο Κιλκίς. Συγκεκριμένα, στο  Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων επανεντάχθηκε το έργο προμήθει-
ας ιατρο-μηχανολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 5,5 
εκατομμύριων ευρώ. Η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση 
του έργου έγινε εντός 8 μηνών από την ένταξή του με απο-
τέλεσμα το Νοσοκομείο Κιλκίς να διαθέτει τα πιο σύγχρονα 
χειρουργεία στη Βόρεια Ελλάδα», γνωστοποίησε ο κ. Γεωρ-
γαντάς. 

«Ο κ. Κοντονής αποφάσισε αδικαιολόγητα 
τη διακοπή των εργασιών»
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για το Νέο κτίριο του 
Οίκου Ευγηρίας Κιλκίς είπε ότι: «Το κτίριο αυτό ήταν ολοκλη-
ρωμένο κατά 80% περίπου και απαιτούνταν άλλες 700.000 
ευρώ για την ολοκλήρωσή του. Ενώ τα χρήματα αυτά δια-
σφαλίστηκαν το 2014 μέχρι και σήμερα δεν έχουν απορρο-
φηθεί, το έργο παραμένει ημιτελές και έχει συνεχή φθορά». Ο 
κ. Γεωργαντάς δήλωσε επίσης ότι το έργο της αποπεράτωσης 
των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς διεκόπη από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Το έργο αυτό αποτελούσε 
εκκρεμότητα από παλιά πλην όμως μετά από επίσκεψη του 
Αρμόδιου Υπουργού στις 14-6-2014 εκδόθηκε απόφαση για 
την επανέναρξη των εργασιών. Δυστυχώς η νέα Κυβέρνη-
ση όχι μόνο δεν απορρόφησε πίστωση 300.000 ευρώ που 
είχε διατεθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά 
ο Υπουργός κ. Κοντονής στις 4-12-2015 αποφάσισε τελείως 
αδικαιολόγητα την οριστική διακοπή των εργασιών», είπε 
αναλυτικά. Παράλληλα, για την μετεγκατάσταση των Δικα-
στικών Υπηρεσιών του Κιλκίς ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι: 
«Το 2014 προς στιγμή φάνηκε ότι θα δοθεί λύση σε ένα από 
τα σοβαρότερα ζητήματα του Νομού, αυτό της μετεστέγασης 
των δικαστικών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου δρομολογήθηκε η μετε-
γκατάσταση των δικαστικών υπηρεσιών σε ακίνητο της Ιεράς 
Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου και  μάλιστα είχαν υπο-
γραφεί και τα σχετικά μισθωτήρια. Δυστυχώς  η επόμενη Κυ-
βέρνηση δεν παρακολούθησε ως όφειλε το ζήτημα με αποτέ-
λεσμα η δρομολογημένη λύση να έχει ακυρωθεί», κατέληξε. 

Η καθημερινότητα και τα… 
έργα της στο νομό Κιλκίς

EΡΈΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ… ΠΑΡΑΛΈΙΨΈΙΣ
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Υπογραφές πολιτών ώστε να μη περιληφθεί ο όρος «Μακεδονία» στην 
ονομασία του κράτους των Σκοπίων συλλέγουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η Παμμακεδονική Ένωση Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής και το International Hellenic Center μέσω της νεοσύ-
στατης ιστοσελίδας onomasia.gr. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα τονίζεται πως 
θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο λαός, ενώ προ-
γραμματίζεται συλλαλητήριο στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, στις 21 
Ιανουαρίου. «Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στο θέμα της ονομασίας 
του κράτους των Σκοπίων. Σύμφωνα με δήλωση του ΥΠΕΞ  Νικόλαου Κοτζιά 
θα επιδιωχθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση στο θέμα στους επόμενους μήνες. Σε αυτήν τη 
χρονική στιγμή ΟΛΟΙ οι Έλληνες οφείλουμε να εκφραστούμε για το μείζον 
αυτό εθνικό ζήτημα και να δώσουμε ως επιπλέον διπλωματικό εφόδιο στην 

Ελληνική Κυβέρνηση την αποκρυσταλλωμένη άποψή μας περί ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΟΥ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” επουδενί στην οριστική ονομασία του κράτους των 
Σκοπίων. Απευθύνουμε έκκληση προς ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες ΝΑ ΥΠΟΓΡΑ-
ΨΟΥΝ ψήφισμα που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Αλέ-
ξη Τσίπρα». Η σελίδα διακινείται και μέσω facebook με την ένδειξη «Εγώ 
υπέγραψα. Στείλε το όπου μπορείς με την προτροπή να το υπογράψουν…» 
Μέσω του ψηφίσματος που έχουν αναρτήσει  ζητούν: «Να μην υπάρχει ο 
όρος «Μακεδονία» στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων, καθώς πιθανή 
ύπαρξή του θα συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Σε περίπτω-
ση εκτροπής από την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, να δοθεί 
ο λόγος στον Ελληνικό λαό για να αποφασίσει γι’ αυτό το μείζον εθνικό θέμα 
με την υπέρτατη μορφή άμεσης δημοκρατίας, που είναι το δημοψήφισμα».

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Νίκου Χα-
τζηνικολάου αποκάλυψε ότι ο Ερντογάν είναι προγραμματι-
σμένο να έρθει στη Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα (βλ 
και Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας)  σημειώ-
νοντας «θα εργαστούμε με εποικοδομητικό τρόπο παρά τα 
προβλήματα. Το χειρότερο είναι να μη συνομιλεί κάποιος 
και να μην προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα. Μέχρι 
σήμερα έχουμε κάνει καλά που έχουμε ανοίξει διαύλους 
παρά τις υπαρκτές διαφορές.Το χειρότερο που μπορεί να 
κάνει κανείς, είναι να μη συνομιλεί, να μην έχει κανάλια 
επικοινωνίας και επαφής, να μην προσπαθεί τα προβλήματα 
τα υπαρκτά να τα αντιμετωπίσει».

Γ
ια τις 19 Ιανουαρίου προγραμματίστηκε η επό-
μενη συνάντηση των διαπραγματευτών της 
Ελλάδας, των Σκοπίων και του ειδικού απε-
σταλμένου του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, σύμφω-
να με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής 
χώρας. Η συνάντηση, που θα καθορίσει τις 
εξελίξεις στο ζήτημα της ονομασίας των Σκο-
πίων, θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, την έδρα 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το θέμα αποκαλύφθηκε 
από τον τηλεοπτικό σταθμό «KANAL 5» και έκανε λόγο για 
έγκυρες πηγές. Στην τριμερή συνάντηση με τον απεστελμένο 
του γ.γ. του ΟΗΕ, θα λάβουν μέρος εκ μέρους της Ελλάδας ο 
πρέσβης Αδαμάντιος Βασιλάκης και ο Σκοπιανός ομόλογός 
του, Βάσκο Ναούμοφσκι.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ σκοπιανών 
ΜΜΕ, ο Νίμιτς θα επιχειρήσει «πιο συγκεκριμένες ενέργειες» 
ωστόσο δεν διευκρινίζεται, αν ο απεσταλμένος του ΟΗΕ, θα 
προτείνει κάποιο συγκεκριμένο όνομα για τα Σκόπια. Ο Μά-
θιου Νίμιτς, μετά τη συνάντηση της 12ης Δεκεμβρίου, είχε 
μιλήσει για βελτίωση του κλίματος και είχε εκφράσει την αι-
σιοδοξία του για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων εντός 
του 2018, αρκεί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, να υπάρχει η 
απαιτούμενη πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.
Την ίδια ώρα η πιθανή επίσκεψη για πρώτη φορά στη γειτονι-
κή χώρα του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ ανοίγει άλ-
λους δρόμους. Σύμφωνα με τη «NEZAVISEN VESNIK», o γ.γ. 
του ΝΑΤΟ θα επισκεφθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου τα Σκόπια, 
όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, 
τον πρόεδρο Γκιόργκε Ιβάνοφ, τον πρόεδρο της Βουλής Τα-
λάτ Τζαφέρι, την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό 
Άμυνας Ράντμιλα Σεκερίνσκα, τον υπουργό Εξωτερικών Νί-
κολα Ντιμιτρόφ, το νέο ηγέτη του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, τον ηγέ-
τη του συγκυβερνώντος αλβανικού DUI, Άλι Αχμέτι και τους 
αρμοδίους της Ειδικής Εισαγγελίας (που ερευνά τις υποθέ-
σεις των τηλεφωνικών υποκλοπών).

«Η τοποθέτηση Καμμένου  
δεν αποκλείει την εξεύρεση λύσης»
Την πεποίθηση ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις 
εντός του 2018 να υπάρξει λύση στο ζήτημα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ, εξέφρασε ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στο 
Euronews. «Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπω-
ρεί την Ελλάδα αλλά και τη γειτονική χώρα εδώ και περίπου 
25 χρόνια. Πλέον, νομίζω ότι εντός του 2018 έχουν διαμορ-
φωθεί κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε αισιόδο-
ξοι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση 
στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας, καθώς και η γειτονική 
χώρα έχει υποχωρήσει από κάποιες ακραίες θέσεις τις οποί-
ες είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, και από την ελληνική πλευ-
ρά υπάρχει η βούληση, η διάθεση να προχωρήσουμε στην 
επίλυση του ζητήματος, καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος 
σε μία περιοχή η οποία είναι ευρύτερα αποσταθεροποιημένη, 
να μην αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα 

γίνεται» δήλωσε ο κ. Τζανακόπουλος και σημείωσε: «Η εκτί-
μηση μου είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας 
εντός του 2018 και ο δικός μας σκοπός είναι και στο εσωτε-
ρικό της χώρας μας να οικοδομήσουμε την ευρύτερη δυνα-
τή συναίνεση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην 
επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος». Σχολιάζοντας τη 
στάση της ΝΔ απέναντι στο ζήτημα, τόνισε ότι «στόχος της ελ-
ληνικής κυβέρνησης είναι να οικοδομηθεί η μεγαλύτερη δυ-
νατή συναίνεση, καθώς ξέρετε πως στα εθνικά ζητήματα δεν 
υπάρχει λόγος να πορεύεται κανείς με όρους κυβερνητικής 
αυτάρκειας. Είναι εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά λεπτό, εξαι-
ρετικά πολύπλοκο θέμα. Κατά τη γνώμη μου ο βασικότερος 
όρος για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε είναι ακριβώς να 
οικοδομηθεί η ευρύτερη, δυνατή συναίνεση εντός του πολι-
τικού συστήματος».
Πάντως, ο υπουργός Επικράτειας κάλεσε την αξιωματική 
αντιπολίτευση να πάρει σαφή θέση, υπογραμμίζοντας χαρα-
κτηριστικά πως «σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση 
πρέπει να κάνω δύο σχόλια: Το πρώτο, η μονοκομματική κυ-
βέρνηση της ΝΔ το 1992 προσήλθε στο τότε Συμβούλιο των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με 
δύο εισηγήσεις. Μία εισήγηση του υπουργού Εξωτερικών, 
τότε, του κ. Σαμαρά, και μία εισήγηση του πρωθυπουργού, 
του κ. Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, είναι μάλλον ειρωνικό να κα-
τηγορεί τη σημερινή δικομματική κυβέρνηση, για διγλωσσία 
σε σχέση με το συγκεκριμένη ζήτημα. Και θα έπρεπε να είναι 
πιο προσεκτική ακριβώς γιατί το ζήτημα της ονομασίας ήταν 
ένα θέμα το οποίο τη δίχασε πάρα πολύ βαθιά. Και σήμερα 
δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύεται ή να αξιοποιεί τις διαφορετι-
κές πολιτικές απόψεις -που εύλογα και θεμιτά, κατά τη γνώ-
μη μου, εκφράζονται- έτσι ώστε να υπονομεύσει την πιθανό-
τητα μιας λύσης. Υπεύθυνη, λοιπόν, στάση, όχι υπονόμευση, 
και σοβαρότητα για ένα εθνικό ζήτημα για το οποίο έχουμε 
τη δυνατότητα και έχουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις να το 
επιλύσουμε εντός του 2018».

Σε ερώτηση για τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο 
κ. Τζανακόπουλος είπε «η τοποθέτηση του κ. Καμμένου σε 
καμία περίπτωση δεν αποκλείει την εξεύρεση μίας λύσης, 
καθώς τήρησε μια πολύ υπεύθυνη στάση, λέγοντας το εξής: 
ότι παρά το γεγονός ότι έχει τις επιφυλάξεις του σε ό,τι αφο-
ρά το συγκεκριμένο, δεν έχει τη διάθεση να πυροδοτήσει μία 
κυβερνητική πολιτική κρίση, αλλά αντιθέτως θέτει ως όρο, 
ακριβώς αυτό που σας έλεγα εγώ προηγουμένως, την ευ-
ρύτερη δυνατή συναίνεση στο πλαίσιο του πολιτικού συστή-
ματος. Εφόσον αυτή βρεθεί, ο κ. Καμμένος είπε ότι δεν θα 
φέρει αντίρρηση σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος». 
Ερωτηθείς για την πιθανότητα σύγκλησης των πολιτικών 
αρχηγών, ο υπουργός Επικράτειας σημείωσε πως αυτό το 
οποίο προέχει είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετη-
θούν με ευθύτητα σε σχέση με την πολιτική τους θέση επί του 
συγκεκριμένου.

Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε το ερώτημα του 
προς τη ΝΔ, με ποια θέση προσέρχεται σε αυτή την προσπά-
θεια για την επίλυση του ζητήματος. «Δεν έχει επιβεβαιώσει ο 
κ. Μητσοτάκης το αν και κατά πόσο αποδέχεται την κυβερνη-
τική γραμμή, έτσι όπως εκείνη είχε διαμορφωθεί το 2007, επί 
κυβερνήσεως Καραμανλή. Δηλαδή για τη λύση του ζητήματος 
με σύνθετη ονομασία, η οποία θα ισχύει έναντι όλων. Αυτή εί-
ναι αυτή τη στιγμή η εθνική θέση, και νομίζω ότι αυτό το οποίο 
προέχει αυτή τη στιγμή είναι η τοποθέτηση όλων των πολιτι-
κών δυνάμεων σε σχέση με τη συμφωνία ή τη μη συμφωνία 
με αυτή την εθνική γραμμή- και από εκεί και πέρα τα τεχνικά 
και τυπικά βήματα για να μπορέσει να διαμορφωθεί αυτό ακρι-
βώς στο πεδίο της συναίνεσης, θα τα αποφασίσουμε και θα τα 
ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνω» υπογράμμισε. Για τις κόκ-
κινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση 
ο κ. Τζανακόπουλος δήλωσε: «Είναι η γνωστή τοποθέτηση του 
2007. Η ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει, όπως όλο αυτό το 
διάστημα, στη διαπραγμάτευση ακριβώς με αυτή την πολιτική 
θέση, δηλαδή σύνθετη ονομασία με γεωγραφική προέλευση 
και ισχύς της ονομασίας έναντι όλων. Από εκεί και πέρα υπάρ-
χουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν». 
Προσέθεσε πάντως πως οι δηλώσεις των δυο πρωθυπουρ-
γών, Ελλάδας και ΠΓΔΜ, αναφέρουν με σαφήνεια ότι μπορούν 
να δημιουργηθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις και υπάρχει και 
η κοινή βούληση για να βρούμε μία κοινά αποδεκτή λύση.

 «Θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή 
λύση στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας»

Η ΠΡΏΤΗ ΈΠΙΣΚΈΨΗ -ΑΠΟ ΤΟ... 2014- ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

politics

Υπογραφές… για να μη περιληφθεί ο όρος «Μακεδονία»



8 www.karfitsa.gr
05.01.2018

κοινωνία

Τ
ο νέο βιβλίο του Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζώη 
που έφυγε από τη ζωή το 2011, δηλώνει με 
τρόπο κατηγορηματικό ακόμη και με τον ίδιο 
του τον τίτλο: «Ο Μέγας Αλέξανδρος με την 
οικογένειά του είναι θαμμένοι στους βασιλι-
κούς τάφους ΙΙ και ΙΙΙ της Βεργίνας». Όπως 
ο ίδιος ο συγγραφέας έγραφε στον πρόλογο 
του βιβλίου του που ουσιαστικά αποτελεί την 

ολοκλήρωση μιας πολύχρονης έρευνας «ποτέ δε θα τολμού-
σα σαν μη ειδικός να καταπιαστώ με ένα τόσο σοβαρό θέμα, 
όπως είναι οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας που ανακάλυψε 
ο αρχαιολόγος καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος. Το επιχειρώ 
όμως, γιατί πιστεύω πως, όταν η πραγματική αλήθεια είναι 
ολοφάνερη και κατά κάποιο τρόπο αδικείται από μια ιστορική 
πλάνη, αυτός που έχει σχηματίσει μια τέτοια γνώμη, βασισμέ-
νη σε τεκμηριωμένες αποδείξεις, όπως κατά τη γνώμη μου 
υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση, οφείλει να παίρνει 
θέση χωρίς δισταγμούς. Αυτό επιβάλλεται και για έναν ακόμη 
λόγο, όταν το θέμα όπως συμβαίνει εδώ, συνδέεται  με την 
ιστορία του Έθνους». Ο Τριαντάφυλλος Παπαζώης επιχειρεί 
μια μελέτη - έρευνα, τόσο για την ταυτότητα των βασιλικών 
νεκρών, όσο και για τα ευρήματα των τάφων τους.

«Ιστορία ουδέν ψεύδος λέγει,  
ουδέν αληθές σιωπά»
Στο βιβλίο του ο Τριαντάφυλλος Παπαζώης καταλήγει στα 
εξής συμπεράσματα, τα οποία τεκμηριώνει με πλούσια και 
εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία:
-Οι νεκροί των βασιλικών τάφων της Μεγάλης Τούμπας στη 
Βεργίνα, δεν ανήκουν στον βασιλιά Φίλιππο Β και την τελευ-
ταία του σύζυγο Κλεοπάτρα ή ενδεχόμενα σε κάποια από τις 
βάρβαρες συζύγους του.
-Ο τάφος ΙΙΙ επίσης δεν ανήκει σε κάποιον άγνωστο «πρίγκη-
πα».
-Ολοι οι βασιλικοί τάφοι στις Αιγές είχαν συληθεί από τους Γα-
λάτες μισθοφόρους του Πύρου κατά το 274 πΧ
-Οι νεκροί των τάφων αυτών, όπως θα αποδειχθεί, ανήκουν 
σε πρόσωπα της μακεδονικής δυναστείας που έχουν επανα-

ταφεί σε αυτούς μετά την καταστροφή της νεκροπόλεως των 
Αιγών.
Ως κύρια αφετηρία της έρευνας του βιβλίου, χρησιμοποι-
ήθηκαν το βιβλίο του καθηγητή Ανδρόνικου «Βεργίνα. Οι 
βασιλικοί τάφοι» (1984), κείμενα αρχαίων συγγραφέων της 
ελληνικής ιστορίας, σχετικές πληροφορίες που μας δίνουν 
οι αρχαίοι ιστοριογράφοι του Φιλίππου του Β, του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, των διαδόχων και των επιγόνων του, σχετικά 
στοιχεία από τη νεότερη ελληνική και ξένη ιστοριογραφία, κα-
θώς και από τα ταφικά κτίσματα και ευρήματα που ανακαλύ-
φθηκαν από τον ίδιο τον καθηγητή στις ανασκαφές της Βερ-
γίνας και τέλος, ανθρωπολογικά-ανατομικά και άλλα ιατρικής 
μορφής στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες 
για τους σκελετούς των νεκρών της Βεργίνας, καθώς και 
αρχαίοι ιστορικοί. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η έρευνα 
του Τριαντάφυλλου Παπαζώη, ανατρέπουν τα δεδομένα της 
αρχαιολογικής σκαπάνης του Μανόλη Ανδρόνικου, αλλά και 
τις εδραιωμένες αντιλήψεις σχετικά με τους τάφους της Βερ-
γίνας.

Συναισθανόμενος το βάρος των στοιχείων που προσκομίζει, 
ο συγγραφέας δηλώνει στην εισαγωγή του βιβλίου του: «Οι 
λόγοι που μου επέβαλαν την απόφαση για την έκδοση αυτή 
είναι τα επιπλέον σημαντικά ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία 
που έχουν προκύψει από τις συνεχιζόμενες ερευνητικές μου 
προσπάθειες από το 2001 και εδώθε. Όλα τα συμπληρωμα-
τικά αυτά αποδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με ουσιώδεις 
παρεμβάσεις μου στο κυρίως κείμενο, επιβεβαιώνουν τα αρ-
χικά μου συμπεράσματα για την ταυτότητα των νεκρών και 
των βασιλικών τάφων ΙΙ και ΙΙΙ της Βεργίνας. Στο σημείο αυτό 
θα ήθελα να δηλώσω ότι το υπόψη βιβλίο γράφτηκε με απο-
κλειστικό και μόνο σκοπό να αποκαλυφθεί η ιστορική αλήθεια 
για την ταυτότητα των παραπάνω τάφων και των θαμμένων 
σε αυτούς τριών νεκρών, και για κανένα άλλο λόγο ή σκο-
πιμότητα , που θα ήθελε ενδεχομένως να υποθέσει κανείς» 
Τριαντάφυλλος Παπαζώης 30.4.2011.

«Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα» 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΈΙ ΣΈ ΛΙΓΈΣ ΗΜΈΡΈΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛΑΈΙ ΓΙΑ…  
ΑΝΑΤΡΟΠΈΣ ΣΤΗ ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ

Με εξαίρεση τη Βρετανία, το 2017 ήταν μια καλή χρονιά για τις 
περισσότερες χώρες του κόσμου στον οποίο τυπικά κι εμείς 
ανήκουμε ακόμα, του δυτικού. Πρόκειται για το έτος που σε μεγάλο 
βαθμό οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου αφήνουν πίσω 
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, 
ανασυγκροτούν τις δομές τους μέσω τολμηρών διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και πετυχαίνουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότε-
ρους των προσδοκιών, προσβλέποντας έτσι σε ένα 2018 αύξησης 
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και του συνολικού τους 
παραγόμενου πλούτου. 

Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για έξοδο και μάλιστα «καθα-
ρή», αυτή σίγουρα θα αφορούσε αυτές τις χώρες οι οποίες κατά-
φεραν να βγουν από την οικονομική στασιμότητα και την αναιμική 
ανάπτυξη των προηγούμενων ετών και να κοιτάξουν το μέλλον με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα όμως των 
Τσίπρα-Καμμένου δεν βγαίνει από κάπου. Μπαίνει κάπου. Μπαίνει 
ακόμη πιο βαθιά στα αχαρτογράφητα νερά μιας υβριδικής συνθή-
κης δημοσιονομικής εποπτείας από τους δανειστές, με εμβληματικά 
της χαρακτηριστικά την εξοντωτική φορολόγηση, τη μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και την ολική επιστροφή του βιοτικού επι-
πέδου των Ελλήνων, 18 χρόνια πριν, δηλαδή στα επίπεδα του 2000. 

Το 2018 είναι το έτος κατά το οποίο: Έως και το 75% του εισο-
δήματος των Ελλήνων θα υφαρπάζεται για πληρωμή φόρων και 
εισφορών.

Πάνω από 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενοι και αγρότες θα αναγκαστούν να πληρώσουν μεγαλύτερες 
εισφορές εξαιτίας του υπολογισμού τους στις ακαθάριστες αποδο-
χές. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν περισσότερα, 
εφόσον καταργείται η έκπτωση φόρου κατά 1,5% για την εκκαθάρι-
ση των φορολογικών δηλώσεων. ΕΚΑΣ και κοινωνικά επιδόματα 
εξαφανίζονται, ενώ το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε 
στο ένα τέταρτο από το ποσό που διέθετε το 2014 η κυβέρνηση 
Σαμαρά. Οι φορολογούμενοι θα χάσουν την έκπτωση κατά 10% επί 
του φόρου στις ιατρικές δαπάνες. Οι νησιώτες θα δουν το κόστος 
διαβίωσής τους να εκτοξεύεται λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. σε 
Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογα-
ριασμών για χρέη στο Δημόσιο που τον τελευταίο καιρό έφτασαν τις 
1.000 κάθε εργάσιμη μέρα θα συνεχιστούν. 18.000 πλειστηριασμοί 
θα γίνουν χωρίς καμία προστασία - πέρα από το νόμο Κατσέλη 
- για την πρώτη κατοικία. Το μήνυμά τους ξεκάθαρο: αν θέλεις 
να σε κλέψουμε ελεγχόμενα και όχι ακατάσχετα μην τολμήσεις 
να ονειρευτείς ότι μπορείς να ξεπεράσεις την υπαλληλία. Μείνε 
μισθωτός. Μην επιχειρήσεις. Μη χτίσεις τη δική σου δουλειά. Μην 
ασκείς ελεύθερο επάγγελμα. Θέλεις να εργαστείς περισσότερο, να 
ρισκάρεις περισσότερο για να βγάλεις περισσότερα; Έχεις την τρελή 
φιλοδοξία να ζήσεις μια άνετη ζωή εντός και όχι εκτός Ελλάδος; Θα 
σε καταληστέψουμε.  

Το 2018 είναι έτος καθαρής εισόδου της χώρας στον βάλτο της 
οικονομικής καχεξίας, του ιδεοληπτικού εξισωτισμού προς τα κάτω 
και των ματαιωμένων προσδοκιών των πιο δημιουργικών και δρα-
στήριων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας που μόνο μία μεγάλη 
πολιτική αλλαγή θα μπορούσε να αποτρέψει.

*Ο κ. Γαράιμπε είναι πολιτικός επιστήμονας – διεθνολόγος, 
μέλος του Τομέα Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και μέλος 
της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας 
Θεσσαλονίκης

Το βρώμικο ψέμα της 
«καθαρής εξόδου» 

ΣΑΜΙ ΓΑΡΑΙΜΠΕ
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«Κάθε συζήτηση για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ 
παρέλκει, εφόσον ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν τοποθετούνται 
ενιαία για το ζήτημα», έλεγε χαρακτηριστικά κεντρική 
«γαλάζια» πηγή, αποκωδικοποιώντας τη στάση της ΝΔ, η 
οποία συναρτά απολύτως τη δική της τοποθέτηση από την 
ύπαρξη ενιαίας γραμμής των δύο κυβερνητικών εταίρων 
σε αυτό το κρίσιμο εθνικό θέμα.

Η αλήθεια είναι πως η ΝΔ θεωρεί τη συζήτηση για το ονο-
ματολογικό, σε αυτήν τη φάση, περαιωμένη, από τη στιγμή 
που τα δύο κόμματα που συναπαρτίζουν την κυβέρνηση 
αδυνατούν να τοποθετηθούν ενιαία για το ζήτημα της ονο-
μασίας της γείτονος. Και μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Κοτζιάς να μιλά για ικανοποιητική λύση, η οποία θα 
συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη 
ΝΔ όμως ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να μπουν σε συ-
ζήτηση και σε εικοτολογία για το ζήτημα της ονομασίας, 
αφ’ ης στιγμής που η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ξεκαθα-
ρίσει τη στάση της.

Και μπορεί συνεργάτες του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα 
να εκτιμούν ότι πίσω από τη στάση αυτή της ΝΔ κρύβεται 
τακτικισμός, προκειμένου να μην τοποθετηθεί στη συζή-
τηση, όμως ακόμα και σε συνομιλητές του ο πρόεδρος της 
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης –και όχι απλά δημοσίως– επι-
μένει ότι βασικό προαπαιτούμενο για την όποια συζήτη-
ση είναι η διαμόρφωση κοινής γραμμής μεταξύ των δύο 
κυβερνητικών εταίρων. Ομοίως, για τη ΝΔ, η όποια συ-
ζήτηση και για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών 
Αρχηγών περνά μέσα από τη διαμόρφωση κοινής θέσης 
των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. «Δεν μπορεί η χώρα να κυβερνά-
ται με διπλές πλειοψηφίες», διαμηνύουν από το προεδρικό 
επιτελείο ενώ έτερο κεντρικό στέλεχος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης υπογράμμιζε ότι είναι «εξαιρετικά προβλη-
ματικό να υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση του υπουργού 
Άμυνας», υπό το σκεπτικό πως είναι κορυφαίος υπουργός 
και άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση της ένταξης της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, για την οποία κλιμακώνονται οι διεθνείς 
διπλωματικές πιέσεις. 

Η «παγίδα» 
Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης δεν επιθυμεί να πέσει η ΝΔ 
στην «παγίδα» της κυβέρνησης, αλλά και να δώσει… σανί-
δα σωτηρίας στον κυβερνητικό συνασπισμό, με τον Πάνο 
Καμμένο να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της παρακα-
ταθήκης του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη Μακεδονία 
και να απευθύνεται σε κοινά που ακόμα θέλγονται από το 
θέμα. Αυτό, βέβαια, όπως εξηγούν πηγές της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει ότι η ΝΔ δεν έχει θέση. 
Τουναντίον, από την οδό Πειραιώς επαναλαμβάνουν ότι η 
θέση της ΝΔ για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσ-
διορισμό αποτυπώθηκε με ευκρίνεια στις προγραμματικές 
δηλώσεις του 2007, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία 
των βουλευτών, ενώ και de facto δημιουργήθηκε σημα-
ντικό εθνικό προηγούμενο με τη στάση της κυβέρνησης 
Καραμανλή στο Βουκουρέστι, όταν και μπήκε «μπλόκο» 
στην ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ χωρίς προη-
γουμένως να έχει επιλυθεί το ονοματολογικό. 

Έπί Καραμανλή 
«Το 2008, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, με την 
Ντόρα Μπακογιάννη υπουργό Εξωτερικών και τον Βαγγέ-
λη Μεϊμαράκη υπουργό Εθνικής Άμυνας, φτιάξαμε θέση, 
την αποδέχθηκε το ΝΑΤΟ. Είχαμε συμφωνήσει σε μία ονο-
μασία, με έναν γεωγραφικό προσδιορισμό, αρκεί να είναι 
μία έναντι όλων. Αυτή η θέση υιοθετήθηκε τότε από όλα 
τα κόμματα, όμως δεν έχουμε κάτι νεότερο από την κυ-
βέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου 
της ΝΔ Μαρία Σπυράκη (ΣΚΑΪ 100,3), σε μια διατύπωση 
μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω και της επίκλησης 
των ονομάτων των διαπραγματευτών της εποχής εκείνης. 

«Βλέπουμε μια πρωτοφανή αδυναμία να συγκλίνουν τα 
κόμματα της κυβέρνησης σε μία κοινή θέση. Ο κ. Καμ-
μένος ψήφισε παλιά άλλα, αλλά τώρα λέει άλλα. Η χώρα 
έχει εθνική γραμμή την οποία η κυβέρνηση δεν φαίνεται 
να υπηρετεί. Είναι απαραίτητο να χειριστεί με υπευθυνό-
τητα το θέμα της ονομασίας και να μας το παρουσιάσει», 
επέμεινε στην ίδια συνέντευξη η κα Σπυράκη.
 

Έπιζήμια η συζήτηση άνευ αντικειμένου
Ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η ΝΔ, παράλληλα, 
προτίθεται να μην πλειοδοτεί στη δημόσια συζήτηση για το 
ονοματολογικό, όσο δεν υπάρχει ξεκάθαρη και ενιαία το-
ποθέτηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι ότι μπορεί 
να καταστεί εθνικά επιζήμια. Το σκεπτικό είναι πως, όσο 
η κυβέρνηση δεν αποκρυσταλλώνει κοινή θέση και στά-
ση, τόσο τροφοδοτείται μια συζήτηση, όπου ακούγονται 
εντελώς διαφορετικά παραδείγματα για την ονομασία της 
γείτονος, με αποτέλεσμα το πρόβλημα και η πίεση από την 
ΠΓΔΜ να μετατίθεται στην Ελλάδα. «Η συζήτηση που έχει 
ξεκινήσει είναι απόρροια της αδυναμίας της κυβέρνησης 
να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να ξεκαθαρίσει τα πράγ-
ματα», «γαλάζια» πηγή για το εν λόγω ζήτημα.

Η στάση του Σαμαρά
Την ίδια ώρα, βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος της ευθύνης στη 
ΝΔ και να αποκρούσει τις «γαλάζιες» εγκλήσεις περί της 
απουσίας δεδηλωμένης, διά της ανάδειξης ενός εσωτερι-
κού ρήγματος στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, δείχνοντας προς τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά, με 
βάση τη στάση του το 1992. 
Βεβαίως, από τη ΝΔ επιμένουν η στάση του κόμματος να 

είναι ενιαία, σε αντίθεση με αυτήν της κυβέρνησης, αλλά 
και του ίδιου του Πάνου Καμμένου. Μάλιστα, κεντρικός 
«γαλάζιος» αξιωματούχος έλεγε ότι «ο κ. Καμμένος υπερ-
ψήφισε τη σύνθετη ονομασία erga omnes τόσο στις προ-
γραμματικές δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή το 2007, 
όσο και στις αντίστοιχες του κ. Τσίπρα το 2015 και τώρα 
μας λέει κάτι διαφορετικό». Συνεπώς, από τη ΝΔ επιμέ-
νουν πως το εσωτερικό ρήγμα είναι του κυβερνητικού 
συνασπισμού και όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να 
σημειωθεί, πάντως, πως, ιδίως στους κόλπους των βου-
λευτών της Μακεδονίας –διακομματικά–, υπάρχει προ-
βληματισμός για τη χρήση του όρου στο όνομα της ΠΓΔΜ.

Θρυαλλίδα για εξελίξεις;
Την ίδια ώρα, στα σενάρια για τη νέα χρονιά που επεξερ-
γάζονται στη ΝΔ, το ονοματολογικό της γείτονος συγκατα-
λέγεται στα βασικά «αγκάθια» που καλείται να διαχειριστεί 
η κυβέρνηση και το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ακόμα και ως θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων, σε περί-
πτωση που δεν επιτευχθεί σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ 
επί του ζητήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, από τη ΝΔ έσπευ-
σαν εγκαίρως να θέσουν ζήτημα δεδηλωμένης –καίτοι 
τεχνικά η δεδηλωμένη χάνεται μόνο εφόσον χαθεί ψή-
φος εμπιστοσύνης ή υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας 
εναντίον της κυβέρνησης–, μια και εδραία πεποίθηση 
στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πως δεν νοείται να 
έχει καταγραφεί διαφορετική στάση των δύο κυβερνητι-
κών εταίρων σε αυτό το ζήτημα και στη συνέχεια να συ-
νεχίσουν να συγκυβερνούν με τη λογική του business as 
usual. Επομένως και από τη ΝΔ… ξεκόβουν τις περίφημες 
πλέον «διπλές πλειοψηφίες» και καλούν την κυβέρνηση 
να διαμορφώσει ενιαία στάση.

«Αφήστε τις διπλές πλειοψηφίες για το Σκοπιανό»
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΈΝΟ Η ΣΥΜΦΏΝΙΑ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΈΛ

politics

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗ 
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Και δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, διότι ψηφίστηκαν και κυβερνάνε «με παπά και με κουμπά-
ρο». Λέω για μας τους μη αιρετούς που δεν έχουμε πολιτικό κόστος ίσως μόνο προσωπικό (κάποια 
μήνυση ή αγωγή για ψύλλου πήδημα) και για το τι θα κάνουμε. Λέω για το τι θα αποφασίσουμε να… 
είμαστε εμείς το 2018, ύστερα από φάσεις οργής, θυμού, αγανάκτησης, απάθειας, κατάθλιψης και 
απελπισίας… Τι θέλουμε να είμαστε -όχι να έχουμε- το 2018; Τι αλλαγές, τι εναλλαγές, τι απαλλαγές θα 
επιδιώξουμε; Τι θα αποφασίσουμε να ζητήσουμε ή και να απαιτήσουμε το 2018 με τη στάση μας, με 
τη ζωή μας, με τη ψήφο μας. Θα ζητήσουμε μια εξυπηρέτηση, στιγμιαία ή μόνιμη, θα εστιάσουμε στην 
εμφάνιση γοητευτική ή μη του υποψηφίου; Θα δούμε γραβάτες ή άλλους χωρίς γραβάτες – τις οποίες 
κι αυτές πληρώσαμε; Τι θα μας κάνει καλύτερους πολίτες και γιατί όχι και καλύτερους ανθρώπους; Τι 
θα διδάξουμε στα παιδιά μας με το παράδειγμά μας; Τι θα απαντήσουμε στους πολλούς όταν νιώθουμε 
μόνοι κόντρα στο ρεύμα των εποχών; Ποιοι θα φωνάξουν για να μη πνιγούμε; Ποιοι θα προστρέξουν; 

Ποιοι θα βγουν από τις βολεμένες θέσεις τους και ποιοι θα… ξεκουρνιαστούν από τις φωλίτσες τους;
Μήπτως και το 2018 θα είναι άλλη μια χρονιά με δηλώσεις άνευ αντικρίσματος; Θα ξανακούσουμε 
καλές προθέσεις; Θα περιμένουμε κι άλλους κομήτες κι άλλες ελπίδες να… ζωντανεύσουν; Θα ακού-
σουμε κι άλλους ετεροπροσδιορισμούς από αντιπολιτευόμενους, για όσα δεν είναι αυτοί και είναι οι 
άλλοι; Θα βγουν από τα γραφεία τους οι εκπρόσωποι της κοινωνίας; Θα μιλήσουν τα κόμματα άλλη 
γλώσσα; Θα εμφανιστούν νέοι άνθρωποι για να στήσουν δουλειές; Τι χρονιά θα κάνουμε να είναι το 
2018… Να έχουμε λεφτά να πληρώνουμε φόρους φόρους φόρους; Να κερδίζουμε λεφτά για ψώνια, 
παντός είδους; Πώς θέλουμε τη ζωή μας από δω και πέρα; Τι μάθαμε τα χρόνια των μνημονίων και 
της λιτότητας; Όχι τι ευχόμαστε, αλλά τι θα κάνουμε… εμείς για όσα ευχόμαστε. Άλλωστε και ο θεός  
μπορεί να ακούει όλες τις προσευχές, όμως σε πολλές απαντάει… αρνητικά…
 @karapanagiotidu

Ε ντεκα πρώην πρόεδροι Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας με αφορμή την 
απόφαση χορήγησής ασύλου στον έναν 
από τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς 
-που βρήκαν καταφύγιο στη χώρα μας 
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 
Ιουλίου του 2016- σε κοινή ανακοίνωσή 
τους επισημαίνουν ότι «οι διεθνείς κανό-

νες δεν επιδέχονται κοντόφθαλμες, αψυχολόγητες, ευκαιρι-
ακές και υποσχετικές πολιτικές» και «οι οποίες κυβερνητικές 
βεβιασμένες δικαστικές ενέργειες και περισσότερο μάλιστα 
όταν γίνονται μέσω Αστυνομικών Τμημάτων, δεν τιμούν την 
Κυβέρνηση».

Οι έντεκα πρώην πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, επισημαί-
νουν ότι «οι διεθνείς νομικοί και νομολογιακοί κανόνες είναι 
τυπολατρικά απαραβίαστοι από κάθε κυβέρνηση που θέλει 
να σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της» και πρέπει να 
είναι απόλυτα σεβαστή η απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Δευ-
τεροβάθμια Επιτροπής Ασύλου με την οποία παραχωρήθηκε 
άσυλο στον Τούρκο Suleyman Ozkaynakci, συγκυβερνήτη 
του ελικοπτέρου, ο οποίος μαζί με ακόμη επτά συναδέλφους 
του κατέφυγε στην Αλεξανδρούπολη. Σε άλλο σημείο της 
ανακοίνωσής τους, οι επιφανείς νομικοί τονίζουν ότι «η αρχή 
της δίκαιης δίκης πρέπει να είναι όχι μόνο σεβαστή αλλά και 
απαραβίαστη, καθώς μάλιστα ο χρόνος δεν σταματά και τα 
πρόσωπα και καταστάσεις μεταβάλλονται», ενώ κάνουν λόγο 
για «έλλειμμα εμπείρων και ευφυών πολιτικών και νομικών 
κυβερνητικών προσώπων».

Τη δήλωση υπογράφουν οι: Δημήτρης Παξινός και Γιάννης 
Αδαμόπουλος, τέως πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, Δημήτρης Γαρούφας και Γιάννης Παπαδόπουλος, 
τέως πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Στέλιος Μανουσάκης, τέως πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιώς, Απόστολος Λιόσης, τέως πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Αμαλιάδας, Γεώργιος Κυμπαρίδης, τέως πρόεδρος 
Δικηγορικού Συλλόγου Κομοτηνής, Θεόδωρος Καζάς, τέως 
πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, Κωνσταντίνος 
Σαρρής, τέως πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Δη-
μήτριος Κοντογιάννης, τέως πρόεδρος Δικηγορικού Συλλό-
γου Τρικάλων και Δημήτριος Κωστογιάννης, τέως πρόεδρος 
Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης των έντεκα πρώην προέδρων 
Δικηγορικών Συλλόγων έχει ως εξής: «Οι διεθνείς νομικοί και 
νομολογιακοί κανόνες είναι τυπολατρικά απαραβίαστοι από 
κάθε κυβέρνηση που θέλει να σέβεται τον εαυτό της και τους 
πολίτες της. Οι ίδιοι διεθνείς κανόνες δεν επιδέχονται κοντό-
φθαλμες, αψυχολόγητες, ευκαιριακές και υποσχετικές πολιτι-
κές. Η απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Δευτεροβάθμια Επιτρο-
πής Ασύλου με την οποία παραχωρήθηκε άσυλο στον Τούρκο 
συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου OZKAYNAKCI SULEYMAN, 
ο οποίος μαζί με άλλους επτά στρατιωτικούς κατέφυγαν στην 
Αλεξανδρούπολη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 

15ης Ιουλίου 2017 στην γείτονα χώρα, πρέπει να είναι από-
λυτα σεβαστή από την οποιαδήποτε Ελληνική Κυβέρνηση. 
Πολύ περισσότερο μάλιστα πρέπει να είναι σεβαστή από την 
παρούσα Κυβέρνηση, καθώς δια μέσου του καθ΄ ύλην αρμο-
δίου υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, 
προσδιορίστηκαν τα πρόσωπα τα οποία θα συγκροτούν τις 
Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Ασύλου, που απαρτίζονται πλέον 
από δύο εν ενεργεία Διοικητικούς δικαστές και έναν εκπρό-
σωπο της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ. Δηλαδή τα καθ΄ ύλην 
αρμόδια πρόσωπα. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου στην 
58 σελίδων απόφασή της, επικαλούμενη τις διεθνείς και άλλες 
συμβάσεις, θεμελιώνει απόλυτα τους λόγους για τους οποίους 
χορήγησε άσυλο στον Τούρκο στρατιωτικό, ενώ παράλλη-
λα περιγράφει με λεπτομερειακή σαφήνεια το καθεστώς που 
επικρατεί σήμερα στην γείτονα χώρα και τους κινδύνους που 

διατρέχει ο Τούρκος στρατιωτικός εάν επιστρέψει στην πατρίδα 
του. Το γεγονός ότι «λογικά» θα ακολουθήσουν επτά ανάλογες 
αποφάσεις από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου για τους 
υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες στο επίμαχο ελικόπτερο, έχει 
δημιουργήσει ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στην Κυβέρνηση που 
την εκθέτει ανεπανόρθωτα σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Η αρχή της δίκαιης δίκης πρέπει να είναι όχι μόνο σεβαστή 
αλλά και απαραβίαστη, καθώς μάλιστα ο χρόνος δεν σταματά 
και τα πρόσωπα και καταστάσεις μεταβάλλονται. Οι οποίες 
κυβερνητικές βεβιασμένες δικαστικές ενέργειες και περισσό-
τερο μάλιστα όταν γίνονται μέσω Αστυνομικών Τμημάτων, δεν 
τιμούν την Κυβέρνηση. Ανάλογες ενέργειες καταδεικνύουν 
απερίφραστα το έλλειμμα εμπείρων και ευφυών πολιτικών και 
νομικών κυβερνητικών προσώπων».

 «Eνέργειες που δεν τιμούν την κυβέρνηση…»
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΈΙΝΑΙ ΣΈΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ

politics

Χρονιά εναλλαγής ή απαλλαγής το 2018;
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Η κατάπτυστη αίτηση αναίρεσης της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής 
για την χορήγηση πολιτικού ασύλου στον πρώτο από τους οκτώ Τούρ-
κους αξιωματικούς ήταν ανοικτή πράξη πολιτικής αναλγησίας, ωμότητας, 
σκληρότητας και κυνισμού. Όσα και αν διέρρευσαν μετά από το Μαξίμου 
για να καλυφτούν τα ακάλυπτα, οι δηλώσεις Τζανακόπουλου παραμένουν. 
Οι προσπάθειες να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις δεν πείθουν κανέναν. Τα 
πράγματα είναι απλά. Ο Αλέξης Τσίπρας – ο μεγάλος αυτός αριστερός ηγέ-
της - λειτούργησε σαν εκτελεστικό όργανο του Ερντογάν αποδεικνύοντας 
τους ισχυρισμούς ότι από την πρώτη στιγμή είχε υποσχεθεί την παράδοσή 
τους  ή σαν ένα φοβισμένο ανθρωπάκι με το πρώτο φτάρνισμα Τούρκου 
αξιωματούχου έτρεξε να ξεφορτωθεί «το πρόβλημα».

Τόλμησαν δε να πουν ότι «δεν συμπαθούν πραξικοπηματίες» δείχνοντας 
ότι έχουν αποφανθεί και επί της ουσίας (Πως άραγε; Με τι πληροφορίες 
και στοιχεία). Δεν γνώριζαν άραγε, ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τέ-
τοιες περιπτώσεις το πιο σοβαρό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψην είναι 
αν υπάρχουν οι συνθήκες δίκαιης δίκης στη χώρα που επιστρέφουν οι 
κατηγορούμενοι; Υπάρχει έστω ένας Έλληνας, ένας άνθρωπος σ’ όλο τον 
πλανήτη που θεωρεί ότι υπάρχουν; Άρα, τι χοντροπετσιά, τι αχαρακτήρι-
στη στάση ήταν αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού;

Ασφαλώς η διεθνής κοινή γνώμη σχολιάζει αρνητικά όλη αυτήν την κίνη-
ση. Συγγνώμη, αφαιρώ την ΧΟΥΡΙΕΤ. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν 
ένας αριστερός που βοηθάει ένα ουσιαστικά δικτάτορα να θριαμβολογή-
σει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Θα σχολίαζε κάποιος. Δικό του ασφαλώς 
το πρόβλημα και θα κριθεί πια και γι’ αυτό. Ωστόσο η ζημιά της εικόνας της 
χώρας και της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν είναι θέμα του. Όπως δεν είναι 
θέμα του οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες του κατά την τελευταία συνά-
ντηση με τον Ερντογάν στην Ελλάδα μετά από δική μας πρόσκληση. Γιατί 
δεν μπορεί στη συνάντηση - φιάσκο για την ελληνική εξωτερική πολιτική  
να διαδραματίστηκαν απλά οι προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Κάποια 
πράγματα συζητήθηκαν εντός κλεισμένων θυρών και αυτό γίνεται κάθε 
μέρα και πιο αισθητό.

Υπάρχει εμπιστοσύνη στο τι συζητήθηκε και ποια ήταν η πραγματική 
ατζέντα αυτής της συνάντησης; Ποιος να εμπιστευτεί το δίδυμο Τσίπρα 
– Κοτζιά, με υπουργό Άμυνας την ίδια ώρα τον Πάνο Καμμένο; Ποιος να 
εμπιστευτεί αυτή την ομάδα και στο που μπορούν να οδηγήσουν τις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις. Το Σκοπιανό, το Κυπριακό, το Μεταναστευτικό κ.ά.; 
Δεν νομίζω ότι είναι και πολλοί πια. Η Κυβέρνηση αυτή δείχνει ότι αντιμε-
τωπίζει ερασιτεχνικά αλλά και αναποτελεσματικά τα εθνικά θέματα, όπως 
και ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα χειρίζεται και υπό την 
σκοπιά ανομολόγητων πολιτικών, μικροκομματικών επιδιώξεων. Άρα 
πρέπει να πέσει άπλετο φως και σ’ αυτά τα κρίσιμα ζητήματα.

Κρίμα... Έμελλε να δούμε κι αυτόν τον εξευτελισμό. Μια αριστερή Κυβέρ-
νηση να κάνει πιρουέτες δείχνοντας ότι θα προτιμούσε να παραδοθούν 
οι οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί. Όπως με τον δημοσιογράφο και την οικο-
γένειά του πριν λίγους μήνες που ζήτησε πολιτικό άσυλο στον Έβρο και 
βρέθηκε παραδομένος και φυλακισμένος. Για όποιον δεν θυμάται το πε-
ριστατικό, το κατήγγειλαν ακτιβιστικές οργανώσεις και όταν έκαναν ερώ-
τηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους επανέφερε στην τάξη ο κ. Ν. Κοτζιάς, 
επιβάλλοντας από τότε σιωπή... Σαν να μην έγινε τίποτα.

Τι μπορεί να περιμένει όμως κάποιος από μια Κυβέρνηση που «πούλησε» 
μπόλικη αριστερή ευαισθησία για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 
και έφτασε στα χέρια της να πεθαίνουν άνθρωποι έχοντας ζήσει σε απάν-
θρωπες συνθήκες και τον αρμόδιο Υπουργό να παριστάνει τον άνθρωπο 
που εξαγγέλλει κι άλλες απώλειες ζωών. 

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Η αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζαμε στην 
χώρα μας τα έργα εδώ και δεκαετίες, όπου οι πελατειακές 
σχέσεις, οι τοπικοί παράγοντες και τα τοπικά συμφέροντα 
υποκαθιστούσαν το θεσμικό, στρατηγικό ρόλο της πολιτεί-
ας και των οργάνων της μας οδήγησε στο να καταναλώ-
νουμε πόρους πέρα από κάθε στοιχειώδη σχεδιασμό, πέρα 
από κάθε λογική κόστους – οφέλους με κορύφωση την 
κατασπατάληση Ευρωπαϊκών πόρων σε μη αναπτυξιακά 
έργα. Είναι ώρα λοιπόν αυτές οι υποδομές που υπάρχουν 
αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν, να συνυπάρχουν, 
να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους, υποστηρικτικά η 
μία στην άλλη και όχι ανταγωνιστικά, να συμπληρώνει το 
ένα μέσο το άλλο μέσα από ένα ολοκληρωμένο ολιστικό 
σύστημα μεταφορών  που με την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάταξη της 
χώρας, ενώ παράλληλα θα ελέγξει το παράνομο εμπόριο. 

Μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των κάθε-
των αξόνων της,  η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ανταποκρινόμενη 
στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος βλέπει 
το ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας μέσα από την διαχεί-
ριση μικρότερων έργων σε προϋπολογισμό αλλά μεγάλης 
σημασίας για την παραγωγική και αναπτυξιακή δυνατότητα 
της χώρας. Με την παρουσία της στα περιφερειακά συνέ-
δρια, γίνεται συνομιλητής με τις ζωντανές δημιουργικές 
δυνάμεις της χώρας, διαμορφώνει συνεργασίες, συνάπτει 
προγραμματικές συμβάσεις με οργανισμούς, φορείς, 
αλλά επίσης με Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε:

1. στην  αξιοποίηση οικονομικών πόρων από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 
2. στην ωρίμανση μελετών που η τοπική αυτοδιοίκηση 1ου 
και 2ου βαθμού αδυνατεί να ολοκληρώσει  
3. στην εκτέλεση έργων υποδομών που αφορούν στην 
τοπική αυτοδιοίκηση  
4. παροχή στους χρήστες υποδομών υψηλής ποιότητας

Οι μελέτες και τα έργα των οποίων τη διαχείριση αναλαμ-
βάνει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ είναι περιβάλλοντος (αποκα-
ταστάσεις ΧΑΔΑ, διαχείριση απορριμμάτων), γέφυρες, 
λιμενικά, σχολικά συγκροτήματα, ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων και  οδών, οδοποιία, αποκατάσταση βραχοπτώσε-
ων, οδική ασφάλεια, αστικές αναπλάσεις, συγκοινωνιακές 
μελέτες και έργα κλπ. Όλα αυτά παράλληλα με τη διαχείρι-
ση του μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομου στη χώρα, αλλά και 
τη διαχείριση έργων στο εξωτερικό. 

Τα έργα από μόνα τους δεν αποτελούν ανάπτυξη πέρα από 
την πρόσκαιρη συμβολή τους σε αυτή κατά το χρόνο ανά-
πτυξής τους, αποτελούν όμως την προϋπόθεση ανάπτυξης 
για τον τόπο μας. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου ή Περιφέ-
ρειας αποτελεί τον οδηγό που θα μας φέρει στην επόμενη 
μέρα, με ένα διαφορετικό κράτος από το σημερινό που θα 
ασκεί τον κοινωνικό έλεγχο, θα προστατεύει τη δημιουργι-
κή εργασία, την καινοτομία, τη γνώση, την υγιή επιχειρη-
ματικότητα θέτοντας ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο μακριά 
από δογματισμούς, ιδεοληψίες και ιδεολογικές αγκυλώσεις 
του παρελθόντος. Αυτό πρέπει να είναι το αφήγημα  του 
μέλλοντος για τη χώρα μας και αυτό υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσει.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος  
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Το 2018 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την Πατρίδα μας, από κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική άποψη. Δεν είναι μόνο τα επτά χρόνια οικονομικής κρίσης στην πλάτη του ελληνι-
κού λαού. Είναι, κυρίως, το 4ο μνημόνιο που φέρει την υπογραφή της αριστερής κυβέρνησης 
Τσίπρα, το οποίο φορτώνει με πρωτόγνωρα νέα βάρη τον ελληνικό λαό, αλλά και ο τρόπος με 
τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις δεσμεύσεις αυτού του μνημονίου. 

Το πρώτο, που αφορά στα φορολογικά βάρη, αποτυπώθηκε πριν λίγες μέρες στη ψήφιση του 
προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά. Τα νούμερα δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, 
είναι αποτυπωμένα σ’ αυτό που ψήφισε η ακραία μνημονιακή κυβέρνηση Τσίπρα. Προβλέ-
πονται, λοιπόν, 1,9 δις ευρώ νέα βάρη για τους πολίτες, για τους αγρότες, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες κ.ά. Επομένως η θεωρία περί εξόδου από τα μνημόνια δεν είναι ακριβής. Διότι 
επί της ουσίας υπάρχουν ήδη ψηφισμένες από την αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα- ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
δεσμεύσεις για το επόμενο διάστημα. Άρα και μετά τη λήξη του προγράμματος θα υπάρχουν 
περιορισμοί. Η απαισιοδοξία για την οικονομική πίεση που δέχεται ο Έλληνας φορολογούμενος 
έρχεται με ταχύτητα από το 2017, το οποίο προβλέπεται να κλείσει με: 

χαμηλότερη ανάπτυξη, κάτω του 50% της προβλεπόμενης 
χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση  
χαμηλότερη δημόσια κατανάλωση  
λιγότερες επενδύσεις και  
χαμηλότερο εξωτερικό ισοζύγιο, σε σχέση με τις προβλέψεις του περσινού Προϋπολογισμού. 

Παράλληλα οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιούργησαν μία νέα κρίση που επηρεάζει άμεσα 
τη χώρα μας. Είναι γνωστά τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε από το μεγάλο κύμα 
προσφύγων, που ανεύθυνα και επιπόλαια διαχειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά και οι παράλογες 
προκλήσεις της Τουρκίας. Έτσι η κρίση που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας έγινε πολυεπίπεδη 
και σύνθετη. Το δεύτερο αφορά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις 
μνημονιακές δεσμεύσεις. Οι δήθεν αντιμνημονιακοί του 2014 που εξελίχθηκαν σε φο-
νταμενταλιστές των μνημονίων τα επόμενα χρόνια, διαχειρίζονται με αχαλίνωτο λαϊκισμό 
τα προβλεπόμενα πλεονάσματα. Πρώτον, από τον τρόπο με τον οποίο τα δημιουργούν. 
Υπερφορολογούν την παραγωγική Ελλάδα για να μοιράσουν στοχευμένα επιδόματα (ψίχουλα 
δηλαδή) σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αντί να δώσουν δουλειά στον κόσμο, 
μοιράζουν ελεημοσύνη. Αντί να τροφοδοτήσουν τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής 
και της δημιουργίας επιλέγουν τη συντήρηση της φτώχειας. Με «υπερπλεονάσματα» που 
προκύπτουν από τους 27 νέους φόρους που επιβλήθηκαν, από τις 21 περικοπές συντάξεων 
και κοινωνικών επιδομάτων. Φορτώνουν την κοινωνία με επιπλέον βάρη και συνεχίζουν να 
διαχειρίζονται επικοινωνιακά τη συνταγή της καταστροφής που εφαρμόζουν εξαντλώντας 
την «επιτυχημένη φιλολαϊκή» πολιτική τους στο μοίρασμα φιλοδωρημάτων, συσσιτίων και 
κουπονιών κατά τα πρότυπα της αγαπημένης τους Βενεζουέλας. Και, αν μεταφερθούμε στις 
«γειτονιές» μας, στο πραγματικό πεδίο όπου κάθε βουλευτής συναναστρέφεται στην εκλογική 
του περιφέρεια, το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα πουν τώρα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης 
στον παραγωγικό κόσμο. Στους ψαράδες, στους κτηνοτρόφους στους αγρότες της γης, στους 
επαγγελματίες. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια αλλά και μέσω του 
προϋπολογισμού 2018 για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία, 
τη βιομηχανία και πώς θα έχουν ελπίδα οι πολίτες. Αυτά είναι τα ερωτήματα που επειδή η 
σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει επιλέγει τον προσφιλή της λαϊκισμό και τον 
κοινωνικό διχασμό. Είναι βέβαιο ότι ο 4ος χρόνος της κυβέρνησης Τσίπρα έρχεται βαρύς και 
φορτωμένος με νέα προβλήματα.

Στη ΝΔ την κυρίαρχη πολική και πατριωτική δύναμη της χώρας, με πρωτεργάτη και οδηγό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά από μια μακρά διαβούλευση με τον λαό έχουμε ήδη διαμορ-
φώσει βασικές προγραμματικές προτεραιότητες. Όπως τη στήριξη των σύγχρονων ομάδων 
παραγωγών, την ενίσχυση των παραγωγών που τολμούν να επενδύσουν σε καινοτόμα προ-
ϊόντα, την κατάργηση των εμποδίων που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους βιοτέχνες που θέλουν να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν νέες ευ-
καιρίες, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τη δημιουργία σταθερού και ελκυ-
στικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Πολεμάμε κάθε μορφή λαϊκισμού και απευθυνόμαστε με 
απόλυτη ειλικρίνεια στο λαό. Λέμε την αλήθεια. Αναδεικνύουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
της χώρας και είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, χωρίς ταξικούς αποκλει-
σμούς. Να αξιοποιήσουμε το διεθνές κεφάλαιο του οικουμενικού Ελληνισμού, που παραμένει 
ανενεργό και που μπορεί να σπρώξει προς τα εμπρός την προσπάθεια εθνικής αναγέννησης. 
Να βγάλουμε μπροστά όσους οδηγούνται από πράξεις και όχι από λόγια, να κάνουμε το ωφέλι-
μο για τους πολλούς και όχι το ευχάριστο για τους λίγους. Είμαστε έτοιμοι με αποφασιστικότητα 
και μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα και το λαό να διώξουμε την αβεβαιότητα, 
την ανασφάλεια και το σκοτεινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε την χαμένη ελπίδα την 
αισιοδοξία και το χαμόγελο. Να φέρουμε την εθνική αναγέννηση. Γιατί η μιζέρια δεν ταιριάζει 
στους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε και θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, γιατί ξέρουμε, γιατί αγαπάμε την Πατρίδα μας, 
γιατί είμαστε έτοιμοι. Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες του κόσμου.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι Αν. Τομεάρχης  Εξωτερικών Ν.Δ., Απόδημου Ελληνισμού και    
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Aδίστακτα, δίχως ευαισθησία,  
δίχως ντροπή 

Ο ρόλος της «Εγνατίας 
Οδού ΑΕ» στην ανάπτυξη 

της χώρας

Έξoδoς με ελπίδα  
όχι με λαϊκισμό 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΏΝΟΥΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ*

opinions
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■ Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στην Ι. Μητρόπολη 
Λαγκαδά, βρέθηκε ο  βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης και αν. Τομεάρχης  
Εξωτερικών Ν.Δ., Απόδημου Ελληνισμού Σάββας Αναστασιάδης. Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Ιερού Κλήρου της Μη-
τροπόλεως του Λαγκαδά και των Αρχών του Τόπου, εκπροσώπων 
του Στρατού Ξηράς και Σωμάτων Ασφαλείας, των Πολιτιστικών και 
Αθλητικών Συλλόγων, των μελών των Ερανικών Επιτροπών, των 
Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών και των Στελεχών του Πνευματι-
κού έργου των Ιερών Ναών, καθώς επίσης και των Υπαλλήλων των 
Γραφείων της Μητροπόλεως.

■ Στο κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδα-
νιών, πραγματοποιήθηκε η  καθιερωμένη Κοπή Βασιλόπιτας 
του Δήμου Ν. Προποντίδας. Το πρόγραμμα της εορταστικής 
εκδήλωσης περιελάμβανε κάλαντα από τη Δημοτική Χορωδία 
Πορταριάς και τη βράβευση των μαθητών και μαθητριών της 
Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Ν. Μουδανιών, του Επαγγελμα-
τικού Λυκείου Ν. Μουδανιών και του Εσπερινού Επαγγελμα-
τικού Λυκείου Ν. Μουδανιών του Σχολικού Έτους 2016-2017, 
που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Ιουνίου 2017 και 
εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας. Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας κ. 
Εμμανουήλ Καρράς ευχήθηκε σε όλους υγεία,  προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία. Επίσης ευχήθηκε καλές σπουδές στους 
βραβευθέντες φοιτητές και σπουδαστές και συνεχάρη για την 
επιτυχία τους αυτή τόσο τους ίδιους όσο και τους γονείς και 
εκπαιδευτικούς τους.

■ Την οικονομική ενίσχυση δράσεων,  που διοργανώνουν 
περιφερειακοί φορείς και στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
τοπικών αγορών αποφάσισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η νέα Διοικητική Επιτροπή του 
ΕΕΘ ενίσχυε με 3.000 ευρώ τη διοργάνωση χριστουγεννιάτι-
κων εκδηλώσεων. «Με τις αποφάσεις μας αυτές ανταποκριθή-
καμε θετικά σε αιτήματα συναδέλφων μας και ενισχύσαμε τις 
τοπικές αγορές, μέσω της οικονομικής συνδρομής στην διορ-
γάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Έτσι, βρεθήκαμε 
για μία ακόμη φορά στο πλευρό των συναδέλφων μας που 
μάχονται, στις δύσκολες σημερινές συνθήκες, να επιβιώσουν 
οικονομικά. Το ΕΕΘ, σεβόμενο πάντα τη νομοθεσία αλλά και τα 
χρήματα των επαγγελματιών θα βρίσκεται πάντα αρωγός σε 
τέτοιες προσπάθειες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης 
Ζορπίδης.

■ Μήνυμα ελπίδας, 
δουλειάς και αισιοδο-
ξίας για την καινού-
ρια χρονιά έστειλε 
ανήμερα της Πρωτο-
χρονιάς ο δήμαρχος 
Πυλαίας – Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
κάνοντας «ποδαρι-
κό» στο 2018, όπως 
κάθε χρόνο, από την 
αίθουσα του δημοτι-
κού συμβουλίου. «Τη χρονιά που μας πέρασε βιώσαμε ο καθένας μας, 
αλλά και ως δήμος και ως χώρα, δύσκολες καταστάσεις. Αγωνι-
στήκαμε σε πολλά μέτωπα με την οικονομική κρίση να συνεχίζεται, 
συμπληρώνοντας πλέον οκτώ συνεχόμενα χρόνια λιτότητας, με τις 
δυσκολίες της γραφειοκρατίας και της σκληρής φορολόγησης για 
τους πολίτες, με τις δραματικές περικοπές και την έλλειψη πόρων  
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχουμε χρέος, αλλά και καθήκον να 
σταθούμε όρθιοι, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να προχω-
ρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και αισιοδοξία τη νέα χρονιά. 
Το 2018 ας αφήσουμε πίσω ότι μας πόνεσε και μας πλήγωσε και 
ας κυριαρχήσει η ελπίδα και η θετική σκέψη σε όλους μας. Να μην 
χάνουμε το κουράγιο μας, να επιστρατεύουμε τις δυνάμεις μας και 
να προχωρούμε μπροστά. Να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αυτοπεποί-
θηση, να αντιστρέψουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει γύρω μας κάνοντάς 
το θετικό και να αντλήσουμε δύναμη από τη θετική σκέψη που μας 
φέρνει η καινούρια χρονιά», σημείωσε στον σύντομο χαιρετισμό του 
ο κ. Καϊτεζίδης. Επιπλέον πρόσθεσε ότι παρά τις δυσκολίες που περνά 
η χώρα, ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη κατάφερε να μείνει κοντά στους 
δημότες του και να υλοποιήσει ένα μεγάλο έργο σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες και κατέληξε λέγοντας «Όπως το 2017 έτσι και τον νέο χρό-
νο, το 2018 θα δώσουμε τη μάχη για έναν δήμο ακόμη πιο προσιτό 
στους πολίτες, με ανθρωπιά και ευαισθησία, με ακόμη καλύτερες 
υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη. Συνεχίζοντας 
παντού την υλοποίηση των έργων υποδομής». Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους οι βουλευτές Δημήτρης Μάρδας, Θόδωρος 
Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης, Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Στο τέλος της εκδήλωσης μοι-
ράστηκαν κομμάτια της βασιλόπιτας σε όλους τους παριστάμενους, 
ενώ το φλουρί έπεσε στον τοπικό σύμβουλο Πανοράματος Ευάγγελο 
Κοντογούρη (βλ φωτο)

■ Όλο και πιο έντονα ακούγεται το 
όνομα του προέδρου της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» Απόστολου Αντωνούδη 
για υποψήφιος βουλευτής της Β’ Πε-
ριφέρειας. Από όσο μαθαίνουμε πρό-
σφατα ο κ. Αντωνούδης συναντήθη-
κε με τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα και μεταξύ άλλων συζη-
τήθηκαν οι προθέσεις του πρώτου, 
καθώς είχε ακουστεί πως ίσως δι-
εκδικούσε τον Περιφερειακό Θώκο. 
Ο κ. Αντωνούδης «καθησύχασε» τον 
περιφερειάρχη ότι προς το παρόν άλ-
λους πρέπει να «φοβάται»

■ Ένα ξεχωριστό δώρο για... καλό 
σκοπό έλαβε ανήμερα παραμονής 
πρωτοχρονιάς η Κατερίνα Νοτοπού-
λου. Ο εικαστικός Μάριος Ελευθερι-
άδης που την επισκέφτηκε στο Μα-
ξίμου Θεσσαλονίκης της  πρόσφερε 
τα… «φασκιωμένα» τσουρέκια. Με 
τα έσοδα από τις πωλήσεις των εν 
λόγω εδεσμάτων και με την συμβολή 
όλων ο εικαστικός φιλοδοξεί να αγο-
ραστούν φασκιές και προίκες μωρού 
για όλα τα μωρά του Δημοτικού Βρε-
φοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Στυ-
λιανός καθώς επίσης και των Παιδι-
κών Χωριών SOS. 

■ «Τα τρία τελευταία χρόνια θέσαμε 
τις βάσεις. Το 2018 θα είναι η χρονιά 
της αλήθειας και της ανταμοιβής, με 
τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ορ-
θοδοξία στην πρώτη γραμμή. Χρόνια 
Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους» 
δήλωσε η υφυπουργός Μακεδονί-
ας-Θράκης Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, 
μετά την επίσημη δοξολογία στον 
ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, χοροστα-
τούντος του μητροπολίτη Θεσσαλο-
νίκης κ. Άνθιμου. Ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας -από την πλευρά του- 
ευχήθηκε να αποτελέσει το 2018 την 
αρχή για μια νέα περίοδο ειρήνης, 
ασφάλειας και προκοπής. «Εύχομαι 
να είναι η χρονιά που η Ελλάδα θα 
σταθεί στα πόδια της και θα αισθανθεί 
και πάλι δυνατή να κάνει νέα βήμα-
τα μπροστά. Όλοι μαζί οφείλουμε να 
εργαστούμε και φέτος σκληρά για να 
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον για τη Μακεδονία μας και για την 
Ελλάδα μας. Στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας στόχος μας είναι να 
βγάλουμε πρώτοι την περιοχή μας 
από την κρίση και να τη βάλουμε σε 
πορεία ανάπτυξης και ευημερίας…».
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, τι 
πραγματικά συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω 
από τις θριαμβολογίες του κ. Τσίπρα για 
τα «επιτεύγματά» του στην αγορά εργασί-
ας; Η αλήθεια είναι, ότι πίσω από αυτή τη 
θριαμβολογία, κρύβεται η σκληρή πραγμα-
τικότητα και η «κατάρρευση» της αγοράς 
εργασίας, που προκλήθηκε με αποκλειστική 
ευθύνη της κυβέρνησης του. Η αγορά 
εργασίας της χώρας μας, για δεκαετίες 
πριν, οικοδομήθηκε σε σαθρές βάσεις και 
πάντα υποτίθεται προς όφελος των εργα-
ζομένων. Στην πραγματικότητα, όμως, το 
όποιο «καλό» λειτουργούσε ως Δούρειος 
Ιππος καθώς υπονόμευε το συμφέρον των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την 
ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικο-
νομίας. Αυτή ήταν και η αιτία, όπου μετά το 
2010 με το ξέσπασμα της κρίσης, η αγορά 
εργασίας επλήγη περισσότερο καθώς 
ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος της οικονο-
μικής αλυσίδας της χώρας μας. Το Μάρτιο 
του 2013, η ανεργία είχε εκτοξευτεί στο 
27,9%. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η ταχύτατη 
αποκλιμάκωσή της. Όταν οι γενναίες και 
τολμηρές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης 
Σαμαρά, άρχισαν να εμφανίζουν τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα,  «πολεμήθηκαν» 
λυσσαλέα από τον κ. Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, 
που σήμερα υποκριτικά εξακολουθούν να 
τις επικρίνουν και να τις αμφισβητούν, ενώ 
την ίδια στιγμή επιχαίρουν και επικαλούνται 
τα θετικά αποτελέσματά τους. Η ανερ-
γία παραδόθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ στο 24,9%, 
δηλαδή μειωμένη κατά 3μονάδες σε σχέση 
με το Μάρτιο του 2013!!!  Δυστυχώς, τα 
πισωγυρίσματα, οι ανερμάτιστες πολιτικές 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο δημοσιο-
νομικός εκτροχιασμός και η «κατάρρευση» 
του αναπτυξιακού υποδείγματος, «φρενά-
ρισαν» την αποκλιμάκωση της ανεργίας με 
αποτέλεσμα στο φετινό Προϋπολογισμό να 
προβλέπεται ότι θα κλείσει στο 22%, δηλα-
δή, 5 μονάδες υψηλοτέρα που ισοδυναμούν 
με 220.000 χαμένες θέσεις εργασίας!
Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας στις 4 
πρώην μνημονιακές ευρωπαϊκές χώρες 
-που δεν είχαν ΣΥΡΙΖΑ- έχει βελτιωθεί 
αισθητά συγκριτικά με την Ελλάδα. Συγκε-
κριμένα, τα ποσοστά ανεργίας στις χώρες 
αυτές για το 2017 έχουν πέσει: Ισπανία 
16,7%, Ιρλανδία 6%, Κύπρος 10,2% και 
Πορτογαλία 8,5%. Αυτό, λοιπόν, είναι που 
επιδιώκει να κρύψει ο κ. Τσίπρας πίσω από 
τις κραυγές και τις θριαμβολογίες του, τη 
γενιά των “φτωχών” εργαζόμενων των 
342 ευρώ, που ο ίδιος και το κόμμα του 
δημιούργησαν!

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής 
Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Έργαζόμενοι  
των 342 ευρώ!

■ Να καταθέσει η κυβέρνηση ενιαία πρόταση για το Σκοπιανό ζήτησε για ακόμα μια φορά 
μιλώντας στην karfitsa η εκπρόσωπος της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη. Πρόσθεσε ότι η ενιαία 
πρόταση αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος για το θέμα. «Δεν 
μπορούμε να επιχειρήσουμε να διευκολύνουμε την κυβέρνηση εάν οι δύο εταίροι της 
έχουν διαφορετική θέση», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
αναλάβει τις ευθύνες της. Επανέλαβε ότι η θέση της ΝΔ είναι εκείνη που εκφράστηκε στο 
Βουκουρέστι το 2008. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρή-
σεις. Ερωτηθείσα για το αν η ΝΔ -εφόσον κερδίσει τις επόμενες εκλογές- θα επιδιώξει 
συνεργασία με το Κίνημα Αλλαγής, η κυρία Σπυράκη είπε ότι «η ΝΔ θα είναι ο κορμός της 
επόμενης κυβέρνησης, είναι κοντά στην αυτοδυναμία αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιδι-
ώξει ευρύτερες συναινέσεις». Εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα βρεθούν συνομιλητές να 
προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Το πότε θα γίνουν εκλογές είναι επιλογή της κυ-
βέρνησης είπε ακόμη η κυρία Σπυράκη και πρόσθεσε ότι το νωρίτερο το καλύτερο.

■ Θετικός ο πρώτος απολογισμός των γιορτών των Χριστουγέννων για τις κεντρικές αγο-
ρές Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στον 
FOCUS FM και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου έκανε λόγο για αύξηση 2,5% στην αγοραστική 
κίνηση της Θεσσαλονίκης. Οι εκτιμήσεις για τον τζίρο των καταστημάτων, σύμφωνα με τον 
κ. Κορκίδη είναι στα 4,1 δισ ευρώ ενώ πέρσι έφτανε τα 4 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της ΕΣΕΕ οι καταναλωτές αγοράζουν κυρίως ρούχα, υποδήματα, τρόφιμα, παι-
χνίδια και… βιβλία την περίοδο των εορτών. Οι άντρες σημειώνουν αρνητικό πρόσημο στις 
αγορές, με τις γυναίκες να είναι αυτές που βάζουν συχνότερα το χέρι στην τσέπη κατά… 
12% περισσότερο.Την ώρα που όλα τα παραπάνω συμβαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
στην περιφέρεια ο τζίρος μειώθηκε κατά 10%, με τον κ. Κορκίδη να υπογραμμίζει ότι «η 
γεωγραφία του εμπορίου μεταβάλλεται». Όπως είπε «η αγορά της Θεσσαλονίκης σκίζει, 
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη». Τέλος, δεν παρέλειψε να 
συγχαρεί τους εμπόρους που «επιβίωσαν σε αυτή την οικονομική λαίλαπα.»

■ Έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά 
και στη βρετανική κυβέρνηση να βοηθή-
σουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την προ-
σφυγική κρίση, απευθύνουν οι «Times» του 
Λονδίνου, τονίζοντας την ανάγκη η διεθνής 
κοινότητα να διαδραματίσει έναν ενεργότε-
ρο ρόλο, προκειμένου να συμβάλει εποικο-
δομητικά στην αποτελεσματική και επαρκή 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο άρθρο 
σημειώνει: «Μία από τις φτωχότερες χώρες 
της δυτικής Ευρώπης φέρει το κύριο βάρος 
της νέας ανθρωπιστικής κρίσης λόγω μιας 
φετιχιστικής γραφειοκρατικής ακαμψίας 
και της απόλυτης αποτυχίας να διατεθούν 
πόροι εκεί όπου χρειάζονται πιο επιτακτι-
κά. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν μπορούν 
να καθορίσουν τη γεωγραφία της Ελλάδας, 
αλλά είναι μέσα στις δυνατότητές τους να 
ανακουφίσουν από αυτόν τον πόνο και εί-
ναι και μέσα στις δυνάμεις της Βρετανίας 
να βοηθήσει». Όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«καθώς ο χειμώνας “αγριεύει” στο Αιγαίο, 
σχεδόν 15.000 πρόσφυγες έχουν… εκβρα-
στεί σε πέντε ελληνικά νησιά σε συνθήκες 
απελπιστικής εξαθλίωσης. Οι γυναίκες φο-
ρούν πάνες, προκειμένου να μην πέσουν 
θύματα βιασμού στον δρόμο τους τη νύχτα 
προς τις τουαλέτες του υπερκορεσμένου 
προσφυγικού καταυλισμού τους. Αυτή δεν 
είναι η λύση στην ευρωπαϊκή προσφυγική 
κρίση που υποτίθεται ότι θα αντιπροσώπευε 
η συμφωνία των Βρυξελλών πριν δύο σχε-
δόν χρόνια με την Τουρκία ύψους…  2,5 δισ 
λιρών. Η συμφωνία του 2016 με την Τουρ-
κία αποτυγχάνει λόγω ανεπίλυτων διαφο-
ρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που εμποδίζουν την καταβολή χρημάτων 
προς την Άγκυρα». 

■ Χωρίς περιστροφή και χωρίς δισταγμό, 
ο βουλευτής του Ποταμιού, Σπύρος Δα-
νέλλης απάντησε «βέβαια» όταν ρωτήθηκε 
για το αν θα ψηφίσει ενδεχόμενη κυβερνη-
τική πρόταση που θα ονομάζει τα Σκόπια, 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Είναι μία 
ευκαιρία, κατά τον κ. Δανέλλη, να λυθεί η 
διαμάχη, καθώς «επαναπαρουσιάζεται το 
πακέτο Πινέιρο, που με τόσο άφρονα τρόπο 
απορρίψαμε το 1992… Σε λίγο κλείνουμε 30 
χρόνια από τότε που προέκυψε το ζήτημα. 
Ελάχιστες χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει τη 
FYROM ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για 
σχεδόν 30 χρόνια θεωρούμε ότι κινδυνεύει 
η Μακεδονία από κάποιους Σλαβομακεδό-
νες οι οποίοι έτσι ήξερα ότι λέγονται κι έτσι 
διεκδίκησαν  αμέσως μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβία. Δημιουργήσαμε ένα θέμα, 
με μεγάλο κόστος, χωρίς κανένα όφελος 
εκεί που δεν υπήρχε». Στο ενδεχόμενο 
εσωτερική σύγκρουσης με τα στελέχη του 
πατριωτικού κομματιού του ΠΑΣΟΚ, ο κ. 
Δανέλλης είπε ότι θα πρέπει να βρεθεί μία 
χρυσή τομή που να βασίζεται στη λογική.

■ Απορίες…  Εποπτεία- επιτήρηση; Μας είπαν τι σημαίνουν αυτά; Είναι εθνικό θέμα που θα βρισκόμαστε σε εποπτεία και επιτήρηση γιατί δεν 
μπορούμε μόνοι μας; Ζητούμε καλύτερες σχέσεις με τους γείτονες μας αλλά όχι οι Έλληνες με τους Έλληνες; Πιο εύκολο είναι το πρώτο από 
το δεύτερο; Το κόλπο με τον διχασμό ποιους εξυπηρετεί; Ποιοι ωφελούνται - που λένε και οι Αμερικανοί ας ακολουθήσουμε το χρήμα - από 
τις ανελέητες κόντρες μας ακόμη και για την φονική επιδημία της… ιλαράς; Αλλάζουμε την πραγματικότητα γιατί δεν μας εξυπηρετεί; Σε τι να 
πιστέψουμε; Τι να εμπιστευθούμε; «Είναι δυνατόν να λένε ότι θα βγούμε από τα μνημόνια το 2018 όταν πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός 
για τον κανονισμό 340 της ΕΕ ο οποίος προβλέπει ότι μέχρι μια χώρα-μέλος ξεπληρώσει το 75% του χρέους του είναι… υπό επιτροπεία; Πως θα 
αντιμετωπίσουμε αυτή την επιτροπεία αν δεν έχουμε μια σταθερή κοινή γραμμή; 
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■ Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ευόσμου, 
χάρισε περισσότερα από 300  βιβλία 
στους δημότες κάθε ηλικίας. «Στον 
21ο αιώνα το βιβλίο εξακολουθεί να 
είναι το ωραιότερο και μακροβιότε-
ρο δώρο που περνάει από γενιά σε 
γενιά… Όσο κι αν στη σύγχρονη επο-
χή μας, οι αποστάσεις μηδενισθούν 
κάποιοι θα συνεχίσουν να ταξιδεύ-
ουν σ’ όλο τον κόσμο μ’  ένα  βιβλίο, 
που είναι η σταθερή αξία των αν-
θρώπων κάθε εποχής γιατί ανοίγουν 
πνευματικούς ορίζοντες σε όλους,  
καλλιεργούν τη φαντασία και τη δη-
μιουργικότητα, οξύνουν τον νου, δι-
ευρύνουν τη σκέψη, ενεργοποιούν 
τα συναισθήματα των αναγνωστών 
κάθε ηλικίας και πάνω απ’ όλα χτί-
ζουν προσωπικότητες με γνώση, με 
θέση, με κρίση και με άποψη», δή-
λωσε ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευό-
σμου Πέτρος Σούλας. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το τμήμα δανεισμού της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ευόσμου 
έχει εγγεραμένους 18.000  αναγνώ-
στες όλων των ηλικιών.
■ «Η ΝΔ δεν πρέπει να παίξει το 
ρόλο του χρησίμου ηλιθίου και να 
εμπλακεί στο Σκοπιανό. Αυτό είναι 
θέμα του κ. Τσίπρα… Όταν καταλή-
ξουν στην κυβέρνηση σε κοινή θέση 
και τη φέρουν στη βουλή ως πλειο-
ψηφία, τότε εμείς θα τοποθετηθού-
με» είπε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης «Το θέμα 
της ονομασίας είναι θέμα της κυβέρ-
νησης, και δεν πρέπει να μπλέκεται 
στα πόδια της η αντιπολίτευση. Τον 
Ιούνιο έχουμε Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα 
θέσει το θέμα ο Τραμπ, και θα πρέπει 
να δει ο κ. Τσίπρας πώς θα ξεφύγει… 
Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός, και 
αυτός θα το λύσει» δήλωσε. Κατά 
την άποψη του κ. Γεωργιάδη όμως, 
οι κ. Τσίπρας και Καμμένος δεν 
έχουν καμία διαφωνία στο συγκε-
κριμένο θέμα, απλώς καιροσκοπούν 
πολιτικά. «Ο κ. Καμμένος θα ψηφίσει 
ακόμη και το όνομα ‘’Δημοκρατία 
της Μακεδονίας’’ αρκεί να κρατήσει 
την καρέκλα του», σημείωσε.
■ «Είναι αναγκαία η εξεύρεση ορι-
στικής λύσης στο ζήτημα της ονο-
μασίας της ΠΓΔΜ. Δυστυχώς η ΝΔ 
βρήκε άλλη μία ευκαιρία να κάνει 
μικροπολιτική, αυτή τη φορά με 
εθνικό θέμα. Δεν πρέπει να είμα-
στε απόλυτοι με τη χρήση του όρου 
«Μακεδονία». Εδώ και 25 χρόνια 
χρησιμοποιούμε το παράγωγο και 
τον προσδιορισμό του όρου «Μα-
κεδονία», λέμε Πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
ενώ 120 χώρες έχουν αναγνωρίσει 
το γειτονικό κράτος ξεκάθαρα, με 
τον όρο «Μακεδονία», δήλωσε στο 
FOCUS 103,6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Χρήστος Μπγιάλας. «Σαφώς και 
δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Είναι 
δεδομένο ότι οι μεγαλύτερες χώρες, 
Ρωσία και ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει 
τα Σκόπια ως Μακεδονία ξεκάθαρα 

και εμείς καθόμαστε τώρα και συ-
ζητάμε ποια θα είναι η ονομασία κτλ. 
«Ο κ. Καμμένος και οι ΑΝΕΛ εξέφρα-
σαν μία άποψη, είναι σεβαστή, αλλά 
ας δούμε πού θα καταλήξουν οι δι-
πλωματικές διαπραγματεύσεις. Το 
ζήτημα δεν είναι ο κ. Καμμένος και 
οι ΑΝΕΛ, αλλά η άποψη όλων των 
κομμάτων για το Σκοπιανό. Ούτε η 
ΝΔ, ούτε το ΠΑΣΟΚ μας έχουν πει 
τη θέση τους.» Κληθείς να σχολιά-
σει την πρόταση του Αντιπροέδρου 
των ΑΝΕΛ, Παναγιώτη Σγουρίδη, 
για διενέργεια δημοψηφίσματος, ο 
κ. Μπγιάλας απάντησε: «Το δημο-
ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα 
το βρίσκω πολύ ακραίο, πάρα πολύ 
ακραίο... Δεν είναι εύκολο να θέτεις 
τέτοια ζητήματα σε δημοψήφισμα. Το 
αν θα πρέπει όμως, να γίνει μια σύ-
σκεψη των πολιτικών αρχηγών, θα 
συνεκτιμηθεί από τον πρωθυπουρ-
γό, τον ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση και 
θα πράξουν ανάλογα.»
■ «Η θέση που εξέφρασε ο κ. Καμ-
μένος για την ονομασία των Σκοπί-
ων δεν είναι καινούρια, εκφράστηκε 
από πολύ παλιά. Οι ΑΝΕΛ λέμε ότι το 
κράτος των Σκοπίων θα πρέπει να 
υπάρχει και μπορεί να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στα Βαλκάνια. Η ένταξή 
του σε ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι σημαντική. 
Θα πρέπει να υπάρχει όμως χωρίς 
αλυτρωτισμούς. Η πρότασή μας για 
το όνομα είναι Κεντρική Δημοκρατία 
των Βαλκανίων. Είναι ένας όρος ου-
δέτερος, αλλά με μία δυναμική, ως 
προς τη σχέση με τις άλλες χώρες» 
δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, 
Παναγιώτης Σγουρίδης. «Θα πρέπει 
να πάμε σε δημοψήφισμα. Υπάρχει 
διέξοδος. Στο δημοψήφισμα αυτό, 
αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, 
θα αποδεχθούμε την απόφασή του. 
Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έγι-
νε με το σχέδιο Ανάν.» 
■ Αναρριχήθηκε με ψέματα, κυ-
βέρνησε με αποτυχίες και το 2018 
θα αποχωρήσει εν μέσω περιφρό-
νησης, τονίζει σε άρθρο του στην 
«Voice», ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της Δημοκρατικής Συ-
μπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος, 
αναφερόμενος στη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με τίτλο «Οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ να δρομολογήσουν την απο-
χώρησή τους», στο άρθρο του ο κ. 
Λοβέρδος, σημειώνει ότι τα δείγματα 
γραφής των δύο κομμάτων της συ-
γκυβέρνησης «αξιολογήθηκαν και 
αποτιμήθηκαν ως ελλιποβαρή». Ο 
κ. Λοβέρδος προβλέπει για το 2018 
«αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, που 
συνάπτεται με την αναδυόμενη και, 
συνεχώς, αυξανόμενη δύναμη» του 
κεντροαριστερού χώρου. «Το κέ-
ντρο και η κεντροαριστερά μετά από 
μία δύσκολη πολιτικά περίοδο είναι 
σε θέση και θα διεκδικήσει αποφα-
σιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
πολιτικών εξελίξεων» 

■ Τηλεφωνήματα από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά 
δέχτηκε ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη 
για τον εορτασμό του νέου έτους μετά από πρόσκληση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 
Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «Είμαι σίγουρος ότι η εύρεση μιας λύσης στο 
ζήτημα της ονομασίας είναι δυνατή, κάτι που απαιτεί από την άλλη πλευρά να εκφράσει την ετοιμότητά 
της εκτός από αισιοδοξία. Αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψής μου στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 
Πρωτοχρονιάς», τόνισε ο κ.Ζάεφ. Είπε ότι μπορεί να υπάρξει λύση στο θέμα της ονομασίας το πρώτο 
εξάμηνο του 2018. «Είμαι ένας απλός πολίτης με ένα αίσθημα αμφιβολίας για συγκεκριμένα θέματα, 
όπως αυτό της ονομασίας. Αλλά ξέρω ότι η παρούσα αισιοδοξία και η φιλία που έχουμε χτίσει θα είναι 
επωφελής  και συγκεκριμένα θα δημιουργήσει θετικό κλίμα για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει η 
Ελλάδα με το συνταγματικό μας όνομα», είπε ο κ.Ζάεφ. Την τηλεφωνική συνομιλία Τσίπρα-Ζάεφ επιβε-
βαίωσε και το Μέγαρο Μαξίμου.

YΓ: «Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων ήρθε στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη, τη Μητρόπολη των Βαλκανίων, 
ανεπίσημα για ιδιωτική επίσκεψη. Η συζήτηση για το θέμα της ονομασίας αφορά τις κυβερνήσεις των 
δυο χωρών. Ο Δήμος δεν ασκεί εξωτερική πολιτική…» σημείωσε ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης με 
ανάρτηση του στο twitter. Tαυτόχρονα «ανέβασε» δύο φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε μαζί 
με συνεργάτες του, στον ηγέτη του γειτονικού κρατιδίου… (ΒΛ ΦΩΤΟ)

■ Με χιούμορ προσπάθησε να ξεπεράσει ο Ηλίας 
Ψινάκης τις πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο που 
είχε στο Βέρμιο όταν το αυτοκίνητό του βγήκε 
εκτός δρόμου, λόγω του πάγου που υπήρχε στο 
οδόστρωμα! Την ώρα του τροχαίου συνομιλούσε 
με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολο Τζιτζικώστα, ο οποίος ακούγοντας το θόρυ-
βο της πρόσκρουσης τον ρώτησε τι συνέβη και ο 
κ. Ψινάκη απάντησε «παρ’ ολίγον… Σουλιώτισσα». 
Στους συνεργάτες του που ακολουθούσαν με το 
συνοδευτικό αυτοκίνητο ο δήμαρχος Μαραθώνα 
είπε κι άλλα «Είναι μύθος ότι οι γέροι πάνε μόνο 
από πέσιμο και χ…ο. Πάνε και από… γκρεμό» 
Για να δείξει, δε, ότι όλα όσα συνέβησαν ήταν μια 
περιπέτεια που πέρασε, στη συνέχεια ανέβασε 
τρεις φωτογραφίες στο Instagram με τον δήμαρχο 
Νάουσας – με τον οποίο έκοψε δύο πρωτοχρονιά-
τικες πίτες – και ένα σκυλί του Αγίου Βερνάρδου.

■ Στο δρόμο που χάραξε ο Γιάννης Μπουτά-
ρης και η Καλυψώ Γούλα μόνο που έπρεπε 
να τον περπατήσει με... δωδεκάποντες γόβες.  
Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης λίγες ώρες πριν φύγει το 2017 
κάλεσε όλους τους πολίτες ν’ αλλάξουν το 
χρόνο στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης. 
Μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία από τα 
παπούτσια της, ακολουθώντας το παράδειγμα 
του Μπουτάρη που ανέβασε το κοστούμι και 
το παπιγιόν του!

karfitsomata
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Η πόλη μας ομορφαίνει λίγο περισσότερο , καθώς 
το νέο Fiorentino Luxury Floral Services, άνοιξε 
τις πύλες του, με αποτέλεσμα την πρώτη μέρα 
του χειμώνα να κάνει στα εγκαίνια την Βασιλισης 
Όλγας απροσπέλαστη! 
Το Fiorentino με έδρα επί 44 χρόνια τη Μητρο-
πόλεως, εξαπλώνεται προς τα ανατολικά με ένα 
δεύτερο κατάστημα στην Βασιλίσσης  Όλγας 150 , 
δίπλα στο Κολοσσαιον.
Οι βιτρίνες; Βγαλμένες από άλλη χώρα , ένας 
παράδεισος από χρώματα, συνθέσεις και φυσικά... 
τα μοναδικά κουτιά Fiorentino με τα eternity roses 
να κλέβουν και πάλι τις εντυπώσεις! 
Ο ιδιοκτητης της εταιρίας Fiorentino LFS , κος 
Αβρααμ Αβανογλου μας είπε δυο λόγια για το νέο 
του ξεκίνημα: «Είμαι παρά πολύ συγκινημένος σή-
μερα για δυο λόγους , πρώτον γιατί μια προσδοκία 
μου έγινε πραγματικότητα. Να ανοίξω ένα μαγαζι 
από το μηδέν εντελώς καινούργιο, όπως το φα-
νταζόμουν έχοντας δίπλα μου όλους όσους αγαπω 
και μ αγαπούν και δεύτερον και κυριότερον γιατί  
είναι απίστευτο το συναίσθημα των γονιών σου 
που μόχθησαν να σε μεγαλώσουν , να σε βλέπουν 
να προοδεύεις και να στέκονται δίπλα σου σ’ αυτό 
το δύσκολο έργο. Τους ευχαριστώ πολύ, τη μητέρα 
μου για τη στήριξη στα δύσκολα και τον πατέρα 
μου γιατί ήταν πάντα ο συμβουλάτοράς μου». 

Η βραδιά κύλησε υπέροχα, ενώ πλήθος φίλων και 
συνεργατών ο κόσμος κατέφθαναν στα λαμπερά 
εγκαίνεια. Το live σαξόφωνο και το πιάνο δημιουρ-
γούσε μια μαγευτική ατμόσφαιρα και κάπως έτσι 
μπήκε η σφραγίδα μια νέας επιτυχημένης -ευχό-
μαστε- σταδιοδρομίας! 

Το Fiorentino LFS αποτελεί συνώνυμο της πολυτέ-
λειας, της καλαισθησίας και της άψογης εξυπηρέ-
τησης για κάθε περίσταση.

Κατάστημα 1 : Μητροπόλεως 
82 
Τηλ: 2310226609
Κατάστημα 2 : Βας. Όλγας 150
Τηλ: 2310814808

Mail: info@fiorentino.gr
Eshop : www.fiorentino.gr
Facebook : Fiorentino LFS
Instagram : fiorentino_lfs

Οι όμορφες κυρίες του προσωπικού του 
Fiorentino, Στελλα και Αννα.

Τζουλιέτ Εμενού (μοντέλο),  
Κατερίνα Μανναβή (μοντέλο)

Ο περήφανος πατέρας και δημιουργός του Fiorentino  
με τα δυό του παιδιά, Αλέξανδρο και Αβρααμ.

Μάγδα Ψαλτόγλου (ΖΙΝΙ), Αναστάσης 
Αβανογλου , Αβρααμ Αβανογλου , Ηλίας 
Πόππης (Thessaloniki Express/εκδότης)

Αλέξανδρος Σαραφίδης (Παρουσίαση/ Cookshop) , Αβρααμ Αβανογλου, Κωνσταντίνος 
Νικολαίδης , Μαρία Μαρμαρίδου-Σαραφίδη (Έπιπλα Μαρμαρίδης) 

Βάλια Πετρίδη (LV Petridis), Αλέξανδρος 
Αβανογλου , Ερικετη Αβανογλου , Αβρα-
αμ Αβανογλου

Ραγδαία είναι μέσα σε ένα χρόνο, η αύ-
ξηση των συλλήψεων εμπόρων ναρ-
κωτικών, που δραστηριοποιούνται 
στην ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας. 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονί-
κης, έχει βάλει στόχο να καθαρίσει την 
περιοχή, κάτι που αποδεικνύεται και 
από τα στατιστικά στοιχεία. Το 2016 

έγιναν 317 συλλήψεις, με τις αντίστοιχες για το 2017 να 
φτάνουν τις 666. Αναφορικά με τις κατασχεμένες ποσότη-
τες, το 2016 είχαν κατασχεθεί 1,9 γρ. ηρωίνης, 6 κιλά και 
807,36 γρ. κάνναβης, 5,54 γρ. κοκαΐνης και 48 χάπια. Τα 
αντίστοιχα νούμερα για το 2017, είναι 16,48 γρ. ηρωίνης, 
25 κιλά κάνναβης, 174,85 γρ. κοκαΐνης και 250 χάπια. Πα-
ράλληλα, μεγάλη είναι η διαφορά στα χρηματικά ποσά που 
κατασχέθηκαν - προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτι-
κών -  καθώς το 2016 κατασχέθηκαν 11.129,53 ευρώ και 
το 2017 περίπου 5.500 ευρώ. Σύμφωνα με τον  Διευθυ-
ντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο Αβραάμ Αϊβαζίδη, 
αυτό στην πράξη σημαίνει πως η δράση της Αστυνομίας 
έχει περιορίσει κατά πολύ τη δράση των διακινητών στην 
περιοχή.

Τα… αυτόφωρα και οι συλλήψεις είναι καθημερινές. «Ειδι-
κά κλιμάκια της Ασφάλειας, είναι κάθε μέρα στην περιοχή 
της Ναυαρίνου, της Ροτόντας αλλά και του Πανεπιστημίου. 
Ελέγχους κάνουν συνεχώς κι άλλες δυνάμεις της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης, που απαρτίζονται από την Άμε-
ση Δράση με τις ομάδες ΔΙΑΣ και «Ζ» καθώς και από την 
υποδιεύθυνση ασφαλείας με ομάδες ΟΠΚΕ. Έχουμε επι-

κεντρωθεί στο σύνολο της περιοχής, διότι διαφορετικά το 
πρόβλημα θα μετακυλήσει σε ένα σημείο και στόχος μας εί-
ναι ο άξονας αυτός (Ναυαρίνου, Ροτόντα, Πανεπιστήμια) να 
καθαρίσει. Μέσα σ’ ένα χρόνο, έχουν σχεδόν τριπλασιατεί οι 
συλλήψεις και οι κατασχεθείσες ποσότητες κι αυτό συμβαί-
νει διότι “χτενίζουμε” την περιοχή καθημερινά», λέει στην 
Karfitsa  o Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Ταξίαρ-
χος Αβραάμ Αϊβαζίδη. «Η κατάσταση έχει αρχίσει να εξο-
μαλύνεται, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια 
δεν είναι κάτι που μπορεί να τελειώσει έτσι εύκολα. Έχουμε 
συνεργασία και με το δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να γί-
νουν κάποια έργα στην περιοχή που θα βοηθήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση, όπως έγινε στην πλατεία του Αγίου 
Μηνά», αναφέρει ο κ. Αϊβαζίδης. Από την πλευρά του ο Γε-
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Φώτης Δομ-
ζαρίδης, λέει χαρακτηριστικά πως οι δυνάμεις της Αστυνο-
μίας κάνουν καθημερινούς και εντατικούς ελέγχους στην 
περιοχή, όλες τις ώρες της μέρας. «Είναι προσωπικό μου 
στοίχημα, καθώς και του Διευθυντή Ασφαλείας, η περιοχή 
να καθαρίσει και οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς. Είναι το 
κέντρο της πόλης και πρόκειται για μία τουριστική περιοχή 
που δε γίνεται να έχει αυτήν την εικόνα», καταλήγει ο Γενι-
κός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης.

Καθημερινό… «κυνηγητό» με τους εμπόρους ναρκωτικών
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

κοινωνία
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Ο 
σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που «ταρα-
κούνησε» τη Θεσσαλονίκη και το 
Κιλκίς τη δεύτερη μέρα του χρόνου, 
έφερε στην επιφάνεια ελλείψεις και 
παραλείψεις που έχουν μείνει σε… 
αδράνεια από τον Μάρτιο του 2016! Ο 
λόγος για το έγγραφο που είχε στεί-
λει ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής 

Συνοχής και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Χαράλαμπος Αηδονόπουλος προς την ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, με το οποίο εν 
ολίγοις την ενημέρωνε πως ο αριθμός των σκηνών που 
έχει απομείνει στις αποθήκες της Περιφέρειας (μετά και 
από την προσφυγική κρίση όπου χρειάστηκε να διατεθεί η 
πλειοψηφία των σκηνών), δεν επαρκεί για να καλύψει τις 
ανάγκες των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, σε περί-
πτωση που κριθεί απαραίτητο. 

«Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν αποδεσμευτεί από 
τη φιλοξενία προσφύγων περίπου 1.200 σκηνές, χωρίς 
όμως να έχει γίνει έγγραφο παραλαβής και επιστροφής 
τους στην Περιφέρεια και χωρίς να γνωρίζουμε σε τι κα-
τάσταση βρίσκονται. Εμείς αυτή τη στιγμή στα χέρια μας 
έχουμε 250 σκηνές των τεσσάρων ατόμων και 180 σκη-
νές των έξι ατόμων. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, το σχέδιο Ξενοκράτης, δεν μπορεί να υλοποι-
ηθεί στο κομμάτι της φιλοξενίας πληγέντων σε αντίσκη-
να. Στην Αθήνα η αντικατάσταση των σκηνών έγινε, στη 
Θεσσαλονίκη… μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία κί-
νηση», υπογραμμίζει στην Karfitsa ο κ. Αηδονόπουλος. 
Βέβαια, ο ίδιος σημειώνει πως ο Στρατός στα τάγματα 
εφοδιασμού, διαθέτει σκηνές σε περίπτωση που χρειαστεί 
αλλά «δε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό». Μάλιστα, ο 
κ. Αηδονόπουλος πριν από μερικές ημέρες επικαιροποί-
ησε το αίτημά του για την αναπλήρωση σκηνικού υλικού. 
«Ο αριθμός που απέμεινε δεν ανταποκρίνεται στον κατά 
νόμο σκοπό του, ήτοι τη φιλοξενία σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής και στην αντιπυρική περίοδο. Η κ. Φωτίου 
μας είχε διαβεβαιώσει πως σε δύο μήνες από το περσυνό 
μου έγγραφο, οι σκηνές θα είχαν αντικατασταθεί, κάτι που 
φυσικά δεν έχει γίνει», υπογραμμίζει ο κ. Αηδονόπουλος. 

«Έίμαστε σε ετοιμότητα»
Ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης αναφέ-
ρει από την πλευρά του πως «είμαστε σε ετοιμότητα για 
οτιδήποτε χρειαστεί και ο μηχανισμός δουλεύει. Υπάρχουν 
συγκεκριμένα σημεία ανά Περιφέρεια, στα οποία θα μετα-
φερθεί ο κόσμος σε περίπτωση που χρειαστεί, ανάλογα 
βέβαια και από τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, μετά από 
ένα σεισμό ο χώρος αυτός πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου 
για να δούμε αν είναι όντως κατάλληλος». Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης,  αν χρειαστεί να φιλοξενηθούν σε σκη-
νές περισσότερα από 2.000 άτομα, τότε… θα υπάρξει ζή-
τημα, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. «Στη διάθε-
σή μας αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 400 σκηνές, που 
μπορούν άμεσα να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Η 
απάντηση της Γενικής Γραμματείας βέβαια είναι πως σε 
περίπτωση ανάγκης, οι σκηνές θα είναι άμεσα στη διάθεσή 
μας. Όμως, έχουμε δοκιμαστεί και με τις χιονοπτώσεις και 
με τις πλημμύρες και με την εξουδετέρωση της βόμβας. Η 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει δοκιμαστεί κι 
έχουμε την άμεση στήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας. Ευχόμαστε φυσικά να μη συμβεί κάτι, 
επαναλαμβάνω όμως πως είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
τρία πολύ σημαντικά γεγονότα αποδεικνύοντας πως έχου-
με έναν καλό και αποτελεσματικό συντονισμό», λέει χαρα-
κτηριστικά η κ. Πατουλίδου. 

«Από τα 85.000 κτίρια  
έχει ελεγχτεί το 23%» 
Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Karfitsa, το Δεκέμ-
βριο του 2016, το 70% των κτιρίων της Θεσσαλονίκης δεν 
διαθέτει σεισμική επάρκεια. Από τον μεγάλο σεισμό μεγέ-
θους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που «χτύπησε» τη 
Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1978, κανένας δε γνωρίζει αν 
οι ζημιές που είχαν προκληθεί στα κτήρια επισκευάστη-
καν, έτσι ώστε να μπορούν να «αντέξουν». Τότε, συνολικά 
είχαν εντοπιστεί 3.170 (4,5%) κτίρια με σοβαρές και επι-
κίνδυνες βλάβες (κόκκινα) και 13.918 (21,0%) κτίρια με 
μέσης ή και μικρής κλίμακας βλάβες (κίτρινα). «Από το πο-
σοστό των κτιρίων για τα οποία υποβλήθηκαν μελέτες, δεν 
είναι 100% βέβαιο πως αυτές υλοποιήθηκαν και αυτό γιατί 
η ΥΑΣΒΕ ενέκρινε μεν τις μελέτες αλλά δεν είχε την υπο-
χρέωση να στείλει συνεργείο για να δει πως όντως αυτές 
έγιναν. Επίσης είτε μιλάμε για “κόκκινα” είτε για “κίτρινα” 

κτίρια, είναι χτισμένα με τις παλιές κανονιστικές διατάξεις, 
που σημαίνει πως έχουν πρόβλημα υψηλής τρωτότητας, 
δεν έχουν γίνει προσεισμικοί έλεγχοι με βάση τα καινούρια 
στοιχεία. Άρα λοιπόν με έναν σεισμό που θα επηρεάσει το 
κέντρο της πόλης, ενδέχεται τα κτίρια αυτά να παρουσι-
άσουν υψηλό βαθμό βλάβης», σημείωσε ο δρ. Πολιτικός 
Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ Βασίλης Λεκίδης. 
«Από το 100% του δομικού αποθέματος της Θεσσαλονί-
κης, περίπου το 70% είναι με παλιούς κανονισμούς και δεν 
έχουν σεισμική επάρκεια (κανονισμός του ’58) και το 30% 
με νέους (από το ’85 και μετά όπου τα κτήρια έχουν μεγά-
λη σεισμική επάρκεια). Για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουρ-
γήθηκαν από τον ΟΑΣΠ θεσμικά πλαίσια για προσεισμικό 
έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών σε 85.000 δημόσια κτί-
ρια ανά την Ελλάδα, με σκοπό να τα κατατάσσει σε κατη-
γορίες (άμεσου, ενδιάμεσου και μικρού κινδύνου). Μέχρι 
σήμερα, έχει γίνει προσεισμικός έλεγχος σε ένα ποσοστό 
της τάξεως του 23%», εξήγησε ο ίδιος. 

«430 σκηνές για τις ανάγκες ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας»
«ΣΈ ΠΈΡΙΠΤΏΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΞΈΝΟΚΡΑΤΗΣ ΔΈΝ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΈΙ» 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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«430 σκηνές για τις ανάγκες ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας»
«ΣΈ ΠΈΡΙΠΤΏΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΞΈΝΟΚΡΑΤΗΣ ΔΈΝ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΈΙ» 

«Πάντα υπάρχει η πιθανότητα  
να έχουμε καταρρεύσεις» 
Ο δρ. Λεκίδης εξηγεί πως σε περίπτωση σεισμού δε συμπε-
ριφέρονται το ίδιο όλες οι κατασκευές. «Για παράδειγμα, 
ας υποθέσουμε ότι σπάει το ρήγμα της Βόλβης και γίνεται 
ένας σεισμός 6 ρίχτερ, τότε η κατανομή των επιταχύνσεων 
στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι 
σταθερή. Δηλαδή, θα έχουμε στη δυτική Θεσσαλονίκη μία 
επιτάχυνση α, στο κέντρο α/2 και στην ανατολική α/3, που 
πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός των κατασκευών που θα 
εκτεθούν στον κίνδυνο είναι πολύ μικρότερος από το σύ-
νολο των κατασκευών της πόλης. Αναφορικά με τις παλιές 
κατασκευές, αν εκτεθούν σε υψηλή επιτάχυνση τότε κιν-
δυνεύουν από κατάρρευση. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα 
στο κέντρο της πόλης να έχουμε καταρρεύσεις, προκύπτει 
από τους δείκτες της μαθητικής λογικής και της επιστή-
μης».

«Σε πρώτη προτεραιότητα τα σχολεία»
Σύμφωνα με τον κ. Λεκίδη, γίνονται προσπάθειες όσον 
αφορά στη συλλογή δεδομένων και στην οργανωτική 
δομή, ενίσχυσης υποδομών, που αφορούν κυρίως σε 
σχολικά κτίρια της Θεσσαλονίκης. «Έχουν γίνει συναντή-
σεις με το δήμο Θεσσαλονίκης και την Παγκόσμια Τράπεζα 
κι επίκεινται να υπογράψουμε συμβάσεις, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι υποδομές σχολικών κτιρίων, διότι σε 
περίπτωση που γίνει κάτι… μπορεί να έχουμε πολλά θύ-
ματα. Αυτό είναι κάτι που αναμένεται να γίνει άμεσα. Ο 
δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει μία σύμβαση προκειμένου 
να επιταχυνθεί η διαδικασία προσεισμικών ελέγχων. Τον 
τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει ενέργειες ώστε ο δήμος να 
διαθέτει μία βάση δεδομένων όσον αφορά στους κινδύ-
νους φυσικών φαινομένων που μπορεί να αντιμετωπίσει 
η πόλη. Αναφορικά με τους σεισμούς, η βάση αυτή έχει 
σχεδόν “χτιστεί”», εξηγεί ο κ. Λεκίδης. Τα σχολικά κτί-
ρια, είναι πρώτης προτεραιότητας για τον κεντρικό δήμο. 
«Έχουν επιλεγεί αρκετά σχολεία, τα οποία ο δήμος έχει 
κατατάξει σε κλίμακες κινδύνου, μετά τους προσεισμικούς 
ελέγχους. Από την πλευρά μας κάναμε μία εισήγηση που 
αφορά στο θέμα της ενίσχυσης, που θα υλοποιηθεί μέσω 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ», αναφέρει ο Διευθυντής Ερευνών 
ΙΤΣΑΚ.  

Σύμφωνα με τον αντιδημάρχο Τεχνικών Έργων και Περι-
βάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης Θανάση Παππά, στα 
τεχνικά προγράμματα 2017-2018, εντάσσονται οι μελέτες 

αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης σχολικών συ-
γκροτημάτων. «Πρόκειται κυρίως για διατηρητέα κτίρια, 
όπως αυτό της Ικτίνου και το συγκρότημα της Συγγρού. 
Θα δούμε την στατική τους επάρκεια και στη συνέχεια θα 
προβούμε στη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων, όπου 
θα φτιάξουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ενερ-
γειακό επανασχεδιασμό και την βιοκλιματική αναβάθμιση 
των σχολείων. Είμαστε στη διαδικασία ανάθεσης των με-
λετών (οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί) και είναι χρημα-
τοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Στο επίπεδο της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, 
που σχετίζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα, θα κάνουμε μία 
σχετική μελέτη των σχολικών κτιρίων, ώστε να εντοπί-
σουμε όλα τα προβλήματα, όσον αφορά στην τρωτότητα 
των δομών ενόψει ενός επικείμενου σεισμού», εξηγεί ο 
κ. Παππάς. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του 
δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος, αναφέρει πως 
«ενδέχεται να γίνει μία συνεργασία με την Παγκόσμια Τρά-
πεζα, για ένα στρατηγικό σχέδιο σχολικής στέγης. Σκοπός 
είναι να δημιουργηθεί ένας φάκελος με τα σχολεία, όπου 
θα γίνει μία αξιολόγηση της αντισεισμικότητας και του αντί-
στοιχου κόστους, ώστε να προχωρήσουμε στην κατάθεση 
πρότασης προς την Περιφέρεια, η οποία με τη σειρά της 
θα απευθύνει τις αντίστοιχες προσκλήσεις. Μέσα στο 2018 
θα ξεκινήσει η δράση αυτή, χωρίς να υπάρχει κάποιο χρο-
νοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή», καταλήγει ο κ. Δημαρέλος.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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Τ
ο άρθρο 84 του Συντάγματος εισάγει την 
κοινοβουλευτική αρχή, δηλαδή τον κα-
νόνα της εξάρτησης της κυβέρνησης από 
την εμπιστοσύνη της Βουλής. Εξειδικεύ-
ει όμως έτσι τον κανόνα αυτόν ώστε να 
διευκολύνεται η κυβερνητική σταθερό-
τητα, δηλαδή η δυνατότητα της κυβέρ-
νησης που διορίζεται σύμφωνα με την 

αρχή της δεδηλωμένης, να λάβει τελικά ψήφο εμπιστοσύ-
νης από τη Βουλή. Για την αποδοχή λοιπόν της πρότασης 
εμπιστοσύνης αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων βου-
λευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυο πέ-
μπτων του συνολικού τους αριθμού (τουλάχιστον 120/300 
). Αντίστροφα δυσχεραίνεται η  αποδοχή μιας πρότασης 

δυσπιστίας που πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151/300).

Μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση υπάρχει όμως και λει-
τουργεί κατά το Σύνταγμα όχι ως μηχανισμός κυνικής 
άσκησης της εξουσίας, μέσα από τη συνεργασία ετερόκλη-
των τυχοδιωκτικών στοιχείων που παίζουν με την συνταγ-
ματική αριθμητική, αλλά για να ασκείται μια συνταγματικά 
προβλεπόμενη αρμοδιότητα, ένας θεσμικός ρόλος. Κατά 
το άρθρο  82  «Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη 
γενική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς 
του Συντάγματος και των νόμων». Βασικό κεφάλαιο της 
γενικής πολιτικής της Χώρας είναι η εξωτερική πολιτική 
και πρωτίστως η διαχείριση των λεγόμενων εθνικών θε-

μάτων. Επί αυτών των θεμάτων η κυβέρνηση πρέπει να 
καθορίζει και να κατευθύνει την πολιτική της Χώρας ως 
πολιτειακό όργανο και όχι απλώς στο επίπεδο των κομμά-
των που τυχόν τη συναπαρτίζουν ή στο επίπεδο του πρω-
θυπουργού ή ορισμένων υπουργών ατομικά. Όταν αυτό 
δεν συμβαίνει, αλλά εν τούτοις υπάρχει πολιτική συμφω-
νία των κυβερνητικών εταίρων να διατηρηθεί η Κυβέρ-
νηση στην εξουσία λόγω των αριθμητικών υπολογισμών 
του άρθρου 84, βρισκόμαστε ενώπιον του φαινομένου 
της καταστρατήγησης του Συντάγματος. Δηλαδή της προ-
σχηματικής επίκλησης του συνταγματικού τύπου προκει-
μένου να παραβιασθεί το ουσιαστικό κανονιστικό περιε-
χόμενο του Συντάγματος. Για το λόγο αυτό στην ιστορία 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος - διεθνώς αλλά και 

Κοινοβουλευτική δημοκρατία, εξωτερική πολιτική και εθνικό συμφέρον
ΔΈΝ ΥΠΑΡΧΈΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΏΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΟ ΈΘΝΙΚΟΣ…
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στην Ελλάδα- έχουν διαμορφωθεί λόγοι παραίτησης της 
Κυβέρνησης. Αυτοί όμως αφορούν κυβερνήσεις, κόμμα-
τα και πολιτικά πρόσωπα με δημοκρατική ευαισθησία και 
κοινοβουλευτικό ήθος. Καμία σχέση με την παρούσα κα-
τάσταση στην Ελλάδα.

Η καταστρατήγηση γίνεται μάλιστα βαρύτερη όταν οι κυ-
βερνητικοί εταίροι παρότι   διαφωνούν γύρω από σοβαρό 
ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και αυτό παραλύει την 
άσκηση της βασικής κυβερνητικής αρμοδιότητας, συμ-
φωνούν μεταξύ τους να εξακολουθούν να συνεργάζονται 
σαν να μη συμβαίνει τίποτα και να καλέσουν την αντιπολί-
τευση να επωμισθεί το βάρος των σχετικών αποφάσεων. 
Η κυβέρνηση μετατρέπει έτσι την εξωτερική πολιτική σε 
εσωτερικό πολιτικό τέχνασμα. Ζητά από την αντιπολίτευση 
να επιδείξει εθνική υπευθυνότητα, ενώ η ίδια επιδεικνύ-
ει προκλητική και πρωτοφανή εθνική και συνταγματική 
ανευθυνότητα. Η  κυβέρνηση θέλει, ως έχει και ευρίσκε-
ται, χωρίς δική της πολιτική ενότητα, να εκπροσωπεί τη 
Χώρα, να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί και μετά να 
καλεί την αντιπολίτευση να καλύψει το  πολιτικό κενό της 
κυβέρνησης ψηφίζοντας ό,τι δεν ψηφίζει το ένα από τα 
δυο συνεργαζόμενα κυβερνητικά κόμματα. Αυτό το κόμμα 
μάλιστα δεν διαφωνεί απλώς αλλά οργανώνει ήδη δημα-
γωγική εκστρατεία εθνικολαϊκιστικής καταγγελίας όσων 
συμφωνήσουν με την κυβερνητική πρόταση!

Ο θεσμικός παραλογισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Κρί-
σιμα στοιχεία για το momentum σε σχέση με το ονοματο-
λογικό είναι η ύπαρξη μιας νέας κυβέρνησης στα Σκόπια 
με ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου αλβανικού κόμ-
ματος ( παρά την προχθεσινή  αποχώρηση του δεύτερου 
αλβανικού κόμματος), η πιθανή συμφωνία Βελιγραδίου - 
Πρίστινας και ό,τι αυτή θα σημαίνει για τους αλβανικούς  
πληθυσμούς στα Δυτικά Βαλκάνια, η συμφωνία Σόφιας  
- Σκοπίων, αλλά και η επόμενη Σύνοδος κορυφής του 
ΝΑΤΟ. Δεν μνημονεύω εδώ την απόφαση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης με αφορμή το Βουκουρέστι, για-
τί αυτή δεν αφορά τη στάση των άλλων κρατών- μελών 
του ΝΑΤΟ και τα γενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν 
οι χώρες που εντάσσονται στη Συμμαχία. Στις συνοδούς 
κορυφής του ΝΑΤΟ κάθε κοινοβουλευτική χώρα την εκ-
προσωπούν όμως ο Πρωθυπουργός της  και οι υπουργοί 
Εξωτερικών και Αμύνης. Προφανώς με ενιαία γραμμή σε 
όλα τα θέματα. Ποιά γραμμή;

Για να απαντήσουμε ως προς τη γραμμή  
χρειάζεται να θυμηθούμε:
 
Πρώτον, ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε πριν 25 χρόνια, τον 
Απρίλιο του 1993, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη, την ένταξη στον ΟΗΕ της ΠΓΔΜ με προσωρινή 
συνθέτη ονομασία που περιέχει τον όρο Μακεδονία με 
επιθετικό προσδιορισμό, χωρίς όμως να διασφαλίζεται 
τότε η erga omnes χρήση της.

Δεύτερον, ότι η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 και οι χει-
ρισμοί της περιόδου 1994-95 που την κατέστησαν εφικτή 
επέβαλαν τη χρήση του προσωρινού σύνθετου ονόματος 
στους διεθνείς οργανισμούς, έλυσαν το ζήτημα της ση-
μαίας, επέτρεψαν να οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης 
και οικονομικής συνεργασίας και μας επιτρέπουν τώρα να 
είμαστε κοντά σε λύση με σύνθετο όνομα, με γεωγραφι-
κό προσδιορισμό, για κάθε χρήση. Δηλαδή σε λύση πολύ 
καλύτερη από το προσωρινό όνομα και τις χρήσεις του.
Τρίτον, ότι ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών δυνάμεων στην 
Ελλάδα (σίγουρα το  ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ  και ο Συνασπισμός/ ΣΥ-
ΡΙΖΑ) έχει πολλές φορές στο παρελθόν δηλώσει ότι συμ-
φωνεί με την ενιαία εθνική γραμμή που έχει διαμορφωθεί, 
αν και  κάποιοι θέλουν να ξεχνούν ότι τη συνδιαμόρφωσαν 
ή έστω την αποδέχθηκαν και τη  στήριξαν ως υπουργοί και 
βουλευτές. 

Το πλαίσιο που ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη των πο-
λιτικών αρχηγών τον Απρίλιο του 1992 έχει προ πολλού  
αντικατασταθεί από την ενιαία εθνική θέση που διαμορ-
φώθηκε μετά το 1993 και διατυπώθηκε κατ´επανάληψη 
με τις προγραμματικές δηλώσεις των κυβερνήσεων που 
ακολούθησαν καθώς και με αλλεπάλληλες σχετικές δηλώ-
σεις των Ελλήνων πρωθυπουργών και υπουργών εξωτε-
ρικών και των κομμάτων του δημοκρατικού φάσματος. Οι  
Γ.Γ. του ΟΗΕ και ο κ. Μ. Νίμιτς  έχουν γίνει δεκάδες φορές 
αποδέκτες αυτής της ενιαίας και σαφούς ελληνικής θέσης.

Μπορεί άραγε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,  
να διαμορφωθεί τώρα μια στάση της αντιπολίτευσης που 
είναι εθνικά υπεύθυνη και αντιλαμβάνεται τη σημασία 
του momentum,  χωρίς όμως να είναι πολιτικά αφελής, 
δηλαδή χωρίς να διευκολύνει τον τυχοδιωκτισμό και το 
διπλό παιχνίδι των κυβερνητικών εταίρων που δεν επιδι-
ώκουν απλώς να συνεχιστεί ο βίος της κυβέρνησης, αλλά 
ενθαρρύνουν επιπλέον ένα παροξυσμό εθνικολαϊκιστικής 
δημαγωγίας με αφορμή μια συμφωνία την οποία ο ένας 
κυβερνητικός εταίρος προτείνει στην αντιπολίτευση να την 
ψηφίσει, ενώ ο άλλος εταίρος την καταγγέλλει  «εθνικά 
υπερήφανος»;

Μια τέτοια στάση είναι αυτή που συνδυάζει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Πρώτον, προστατεύει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής 
από τους πειρασμούς της κομματικής σκοπιμότητας και προ-
τάσσει τον πραγματικό και σύγχρονο  πατριωτισμό σε σχέση με 
το λαθρεμπόριο υπερπατριωτισμού και ιστορικής αμνησίας για 
τις εξελίξεις των τελευταίων  28 ετών.
Δεύτερον, επιβάλλει την ουσιαστική λειτουργία των κανόνων 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και προβάλλει στην κοινή 
γνώμη τους τυχοδιωκτισμούς που γίνονται μόνον και μόνον 
για να παραταθεί η νομή της ωμής εξουσίας.
Τρίτον, στρέφει την προσοχή στο μεγάλο εθνικό ζήτημα της 
πραγματικής και όχι της εικονικής εξόδου από το μνημόνιο 
και της επανόδου στην κανονικότητα μιας χώρας μέλους της 
ΕΕ και της Ευρωζώνης. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται 
διπλωματικά η χώρα στο ονοματολογικό είναι, όπως είδαμε, 
γνωστό και σταθερό εδώ και χρόνια. Είναι όμως πρωθύστε-
ρο  θεσμικά και διπλωματικά να ζητείται από τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν ειδικότερα για τις τρέχουσες 
εξελίξεις και για την αποδοχή μιας συγκεκριμένης συμφωνίας 
πριν υπάρξει επίσημη και πλήρης ενημέρωση από την κυβέρ-
νηση για το τι συμβαίνει επί της ουσίας, αλλά και για το ποια 
είναι η ενδοκυβερνητική κατάσταση. Για το αν, δηλαδή, μπο-
ρεί ή όχι η κυβέρνηση να αναλάβει  το βάρος της συνταγμα-
τικής της αρμοδιότητας. Από την άλλη μεριά είναι προφανές 
ότι μια κυβέρνηση με το θεσμικό, εθνικό και πολιτικό ήθος 
της σημερινής δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εξουσία για 
να χειριστεί υπεύθυνα το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ. Δεν 
χειρίστηκε και δεν πρόκειται να χειριστεί υπεύθυνα κανένα 
θέμα. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ο Τόπος και το μέλλον του. 
Μας ενδιαφέρει να κατανοούν οι πολίτες την πραγματικότητα. 
Η διαχείριση του θέματος γίνεται έως τώρα όχι μόνο με μικρο-
πολιτική διάθεση  αλλά και πρωθύστερα, γιατί αυτό το παιχνίδι 
θέλησε να στήσει η κυβέρνηση. Εξελίσσεται μια συζήτηση με 
εσωτερικούς πολιτικούς όρους που μειώνει το  περιθώριο δι-
πλωματικών χειρισμών και τη δυνατότητα απάντησης σε διε-
θνείς πιέσεις τη στιγμή που υποτίθεται ότι διεξάγεται διμερής  
διαπραγμάτευση με στόχο μια οριστική και πλήρη λύση που 
θα περιέχει συνθέτη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό 
για κάθε χρήση (erga omnes), λύση στην οποία έχουν όμως 
μεγάλη σημασία οι λεπτομέρειες. Είναι συνεπώς αναγκαίο να 
τοποθετηθούν τα πράγματα στη λογική τους σειρά τόσο από 
πλευράς συνταγματικών θεσμών, όσο  και από πλευράς εξω-
τερικής πολιτικής. Πρώτον, οφείλει η κυβέρνηση να ενημε-
ρώσει για το αν υπάρχει συμφωνία και για το περιεχόμενό της. 
Δεύτερον, οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει όχι μόνον για 
τη στάση των κυβερνητικών κομμάτων αλλά και για το πώς 
τοποθετείται πολιτικά και θεσμικά το καθένα από αυτά ένα-
ντι του άλλου. Τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης 
οφείλουν να τοποθετηθούν και μάλιστα δημόσια μόνο όταν η 
κυβέρνηση αποσαφηνίσει το τοπίο.

Τα τελευταία οκτώ πέτρινα χρόνια έχω πολλές φορές τονίσει 
ότι δεν υπάρχει κομματικός πατριωτισμός αλλά μόνον εθνι-
κός. Ότι για όλα τα ζητήματα υπάρχει μόνο μια στάση, αυτή 
που προκύπτει από την αλήθεια και το εθνικό συμφέρον. Αυτό 
όμως δεν ισχύει μόνο για το όνομα της ΠΓΔΜ. Ισχύει και για 
την οικονομία, για το μέλλον της χώρας και την επόμενη κυ-
βέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Ισχύει για το εθνικό σχέδιο 
ανασυγκρότησης και την «Ελλάδα μετά». Ισχύει  για την υπε-
ράσπιση της τεράστιας προσπάθειας της περιόδου 2010-2015 
που ανακόπηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 με την καταψήφιση 
του υποψηφίου ΠτΔ. Δεν επιτρέπονται  αμφιθυμίες και αμφι-
σημίες. Για όλα τα θέματα αληθής και εθνικά υπεύθυνη στάση, 
από όλους. Αυτό μας δίδαξε ο πόλεμος της γενιάς μας ότι έχει 
ανάγκη η Πατρίδα.   

*Άρθρο Ευάγγελου Βενιζέλου στην προσωπική ιστοσελίδα 
evenizelos.gr
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Μετά τον Τρίλοφο, το Πλαγιάρι, 
το Φίλυρο, την Εξοχή και τον 
Χορτιάτη μια ακόμη περιοχή 
της περιαστικής Θεσσαλονίκης 
περνάει στη χρήση του φυσι-
κού αερίου. Πρόκειται για τη 
Νέα Μεσημβρία του Δήμου 
Χαλκηδόνος, όπου την Παρα-

σκευή 29/12/2017 έγιναν τα εγκαίνια της επέκτασης του 
δικτύου φυσικού αερίου και ενεργοποιήθηκαν οι μετρη-
τές των πρώτων καταναλωτών που απολαμβάνουν ήδη 
τα οφέλη του.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελ-
λος, ο οικοδεσπότης, Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ. Ιωάννης 
Τσουκνιδάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Βε-
νέτης Μπούρας, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. 
Λεωνίδας Μπακούρας, τα μέλη της ολομέλειας της ΡΑΕ 
κ. Νεκταρία Καρακατσάνη και Απόστολος Γκότσιας, οι 
βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Λαζαρίδης το-
μεάρχης ενέργειας των ΑΝΕΛ, ο κ. Γιώργος Αρβανιτίδης 
τομεάρχης ενέργειας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
και ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος της περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
Κατά τις ομιλίες, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θετικό το 
γεγονός ότι στην εκδήλωση της Νέας Μεσημβρίας εκ-
προσωπήθηκαν σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της 
χώρας καθώς «το αέριο ενώνει», ενώ επίσης «και δεν 
κάνει διακρίσεις» και τονίστηκε ότι δύο στόχους είχε θέ-
σει η εταιρεία για το 2017: ο πρώτος ήταν η ίδρυση της 
εταιρείας ΕΔΑΘΕΣΣ που έχει την ευθύνη της διανομής 
στην περιοχή της αδείας της και ο δεύτερος η ασφαλής 
επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου στην περι-
φέρεια Θεσσαλονίκης. Με την εκδήλωση στη Νέα Με-
σημβρία σημειώθηκε ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
του 2017 και έγινε αναφορά στις επεκτάσεις του δικτύ-
ου που έχουν προγραμματισθεί για το 2018: Λαγκαδά, 
Επανομή, Μηχανιώνα, Νέο Ρύσιο, Χαλάστρα, Κουφάλια 
στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη, Καλαμπάκα, Ελασσόνα, 
Παλαμά, Τύρναβο, Αγιά στη Θεσσαλία. 

Έπενδύσεις ύψους 101 εκατ. ευρώ
Στην εκδήλωση αναφέρθηκε η άψογη συνεργασία της 
Δημόσιας επιχείρησης αερίου με τον ιδιωτικό τομέα 
και ότι, την περίοδο 2018-2022 έχουν προγραμματιστεί 
επενδύσεις ύψους 101 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
των υποδομών. Έγινε αναφορά επίσης στις προσπάθειες 
των τελευταίων δύο χρόνων για την τροφοδότηση της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης με φυσικό αέ-
ριο, ώστε και ο  πολίτης της περιφέρειας πλέον να έχει 
τη δυνατότητα να απολαμβάνει τα οφέλη του,  γεγονός 
που, όπως επισημάνθηκε, γίνεται με προγραμματισμό 
και συνέπεια. Τέλος υπογραμμίστηκε η σημασία που 
αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος, με ιδι-
αίτερη αναφορά στη συμβολή του φυσικού αερίου στη 
μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και στην ανάπτυξη 
που παρουσιάζει ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.

«Έντός του χρονοδιαγράμματος»
Παράλληλα, εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες σε όλους 
όσους συνέβαλαν ώστε το φυσικό αέριο να φθάσει στη 
Νέα Μεσημβρία και μάλιστα στο χρονικό διάστημα που 
είχε δεσμευθεί η εταιρία, ενώ χαρακτηρίστηκε ως ιστο-
ρική ημέρα για τη Νέα Μεσημβρία, με ιδιαίτερα ευερ-
γετικές συνέπειες, τόσο στην οικιακή οικονομία όσο και 
στην επιχειρηματικότητα. Ζητήθηκε επίσης η βοήθεια 
από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να αναπτυχθεί η χρή-
ση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) χωρίς δι-
αφοροποίηση της τιμής. Επιπρόσθετα, στις ομιλίες έγινε 

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  
το πρόγραμμα του 2017»
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΈΡΙΟΥ ΈΠΈΚΤΈΙΝΈΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

«ΤΟ ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΑΧΈΠΑ ΟΦΈΙΛΈΤΑΙ ΣΈ ΜΈΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ»,  
ΛΈΈΙ Ο ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

αναφορά στη σημασία που αποδίδει η ηγεσία της Εταιρεί-
ας και το προσωπικό στην τήρηση των στόχων και των 
χρονοδιαγραμμάτων και επισημάνθηκε ότι είναι ιδιαίτε-
ρο υψηλό, της τάξεως του 90 έως 95%, το ποσοστό της 
ικανοποίησης των καταναλωτών φυσικού αερίου όπως 
προκύπτει από τις σχετικές έρευνες. Αναφέρθηκε δε, ότι 
η διείσδυση του φυσικού αερίου αποτελεί αλλαγή για το 
ενεργειακό μέλλον του τόπου και ότι το θεσμικό πλαίσιο 
διασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, ενώ εντύ-
πωση προκάλεσε η άρτια οργάνωση της εταιρείας και η 
προσήλωση της στην ασφαλή διανομή του φυσικού αε-
ρίου. Επίσης, υπογραμμίστηκε ο αναπτυξιακός χαρακτή-
ρας του φυσικού αερίου και η συμβολή της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην επέκταση του δικτύου του 
στην περιφέρεια, χάρις στη δέσμευση ποσού 15 εκατομ-
μυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στη Νέα Μεσημβρία, έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 

ορισθέν χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή και η αεριοδότη-
ση της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής 
πίεσης μήκους 3,5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πλάνο 
ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και επωφελούνται της χρήσης 
του φυσικού αερίου οικιακοί, εμπορικοί καταναλωτές 
και Δημόσια - Δημοτικά κτίρια.  Οι αιτήσεις σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου ξεπερνούν ήδη τις 280. Για 
την περίοδο 2018-2022 αναμένεται η κατασκευή επιπλέ-
ον δικτύου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ώστε να εξυπηρετηθούν 
όσον το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές και στόχος 
της εταιρείας είναι το 60% του πληθυσμού να τροφοδο-
τείται με φυσικό αέριο. Η τελετή ολοκληρώθηκε με το 
άναμμα της φλόγας του φυσικού αερίου που σηματοδο-
τεί την αεριοδότηση της περιοχής. Νωρίτερα τροφοδο-
τήθηκαν με αέριο το Κοινοτικό Κατάστημα της Ν. Με-
σημβρίας και ο πρώτος οικιακός καταναλωτής.

Μία επίσκεψη που «μοίρασε»… χαμόγελα
Για την παροχή βοήθειας και τη στήριξη που προσφέρει ο ΠΑΟΚ στο παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ μίλησε ο Ανδρέας 
Γιαννόπουλος. Ο διευθυντής του Β’ τμήματος της παιδοογκολογικής υποστήριξε ότι η επίσκεψη των δύο ποδοσφαιριστών του 
Δικεφάλου έφερε χαρά και τόνωσε την ψυχολογία των παιδιών. Επιπλέον, τόνισε ότι η βοήθεια που προσφέρει ο ΠΑΟΚ είναι 
πολύ σημαντική αφού ουσιαστικά η ύπαρξη του παιδοογκολογικού τμήματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν ενώ απο-
κάλυψε ότι ο Ιβάν Σαββίδης και η «ασπρόμαυρη» οικογένεια πληρώνουν δύο γιατρούς για να βρίσκονται στο τμήμα. Ήρθαν 
χθες και μοίρασαν δώρα και χαρά στα παιδιά του ογκολογικού. Η παρουσία αυτή τονώνει την ψυχολογία των παιδιών αυτών 
και βοηθάει, δε μπορείτε να φανταστείτε σε τι βαθμό, να ξεπεράσουν την αρρώστια τους. Ένας άνθρωπος που είναι χαρούμε-
νος ξεπερνάει πιο εύκολα την αρρώστια τους. Χαρήκανε πάρα πολύ τα παιδιά με την παρουσία τους», είπε ο κ. Γιαννόπουλος 
για την επίσκεψη των δύο ποδοσφαιριστών. Αναφερόμενος στο τι τους... «έμεινε» από αυτήν την επίσκεψη, σημείωσε:  «Η 
ανθρωπιά τους και το πώς αγκάλιασαν αυτά τα παιδιά. Έδειχναν άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν ήρθαν τυπικά 
να αφήσουν απλά δώρα. Αγκαλιάσανε τα παιδιά και τους έδωσαν μεγάλη χαρά». Μάλιστα, είπε πως τα παιδιά δε γνώριζαν για 
τη συγκεκριμένη επίσκεψη των δύο παιχτών. «Ήταν έκπληξη και το χαρήκανε ιδιαίτερα. Ο φοβερός ΠΑΟΚτσής καταχάρηκε». 
Για τη στήριξη του ΠΑΟΚ στο ογκολογικό, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε πως «Το παιδοογκολογικό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στον ΠΑΟΚ. Από τη διαθήκη του Παντελάκη αλλά και η συνέχεια της οικογένειας του ΠΑΟΚ να το στηρίξει. Είναι συγκινητική η 
προσπάθεια αυτή γιατί πέρα από το υλικό κομμάτι είναι και το ψυχικό. Ο Ιβάν Σαββίδης και η οικογένεια του ΠΑΟΚ πληρώνει 
δύο γιατρούς για να βρίσκονται μέσα στο παιδοογκολογικό τμήμα. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα και έρχεται ο ΠΑΟΚ και 
μας φέρνει γιατρούς. Στηριζόμαστε και ευχαριστούμε τον ΠΑΟΚ. Η ύπαρξη μας και η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε 
στηρίζεται σε αυτά που μας παρέχει ο ΠΑΟΚ». (Πηγή: metrosport.gr)
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Ρωτήθηκε προ ημερών ο 45χρονος 
υπουργός Οικονομικών της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας Χάρης Γεωργιά-
δης, για ποιο λόγο η Μεγαλόνησος 
κατάφερε να βγει από τα μνημόνια 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστη-
μα, εν αντιθέσει με τη χώρα μας που 
μετά από σχεδόν 8 χρόνια δανεια-

κών συμβάσεων και αλλεπάλληλων εναλλαγών στην 
εξουσία, φιλοδοξεί να απεμπλακεί από τη μέγγενη των 
υπέρμετρων υποχρεώσεων τον Αύγουστο του επόμε-
νου έτους. Η απάντηση που έδωσε ήταν σχετικά απλή. 
Εν ολίγοις εξήγησε ότι «εμείς αντί να αυξήσουμε τη φο-
ρολογία, μειώσαμε δραστικά τις κρατικές δαπάνες. Σκε-
φτείτε ότι αρχές του 2013 βρισκόμασταν στο χείλος της 
οικονομικής κατάρρευσης, αφού τα ρευστά μας  διαθέ-
σιμα μόλις και μετά βίας έφθαναν τις 30 ημέρες. Σήμερα 
όμως, καταγράφουμε μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμ-
ψη, καθώς διανύουμε την τρίτη χρονιά ανάπτυξης με 
το ρυθμό να φθάνει φέτος το 4% του ΑΕΠ»! Εμείς, είναι 
προφανές ότι δεν κινηθήκαμε με τον ίδιο τρόπο και επι-
λέγαμε να μπούμε σε πρωτόγνωρες ατραπούς με γνώ-
μονα πάντα την αύξηση των φορολογικών βαρών και τη 
μείωση μισθών και συντάξεων που ήταν και η εύκολη 
λύση. Τώρα όμως, κάτι φαίνεται ότι αλλάζει.  

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της φιλοδοξούμενης μνη-
μονιακής εξόδου σε περίπου οκτώ μήνες από σήμερα, 
έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο να κοπούν από τις αρχές του 2018 όλες οι 
έξτρα παροχές στο Δημόσιο, προκειμένου να αφήσουμε 
για πάντα πίσω μας τα λάθη του παρελθόντος. Αρκεί να 
αναλογιστείτε ότι το κράτος δαπανά σε ετήσια βάση πε-
ρίπου 57 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 
των πληρωμών υπαλληλικών μισθών και συντάξεων). 
Για το επόμενο έτος, η οροφή των εξόδων θα πρέπει να 
είναι τα 56,1 δισεκατομμύρια και για το λόγο αυτό θα 
μπουν ανώτατα όρια δαπανών που θα πρέπει να τηρούν 
όλοι οι φορείς: τα υπουργεία, οι δήμοι, τα ασφαλιστικά 
ταμεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί φο-
ρείς, οι ένοπλες δυνάμεις, άπαντες! Για το συγκεκριμένο 
θέμα μάλιστα είχε επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου αρκε-
τές φορές τις προηγούμενες εβδομάδες ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης καθότι 
το ζήτημα των εξόδων άπτεται της αρμοδιότητάς του.  
Εκτός από τις μειώσεις των μετακινήσεων με κρατικά 
αυτοκίνητα, των υπερωριών, του περιορισμού των εξό-
δων γραφικής ύλης, εξοπλισμού γραφείων και πληρω-
μής δαπανών για πάσης φύσεως ταξίδια που φαντάζουν 
αυτονόητα, έρχεται τώρα η επανεξέταση από μηδενική 
βάση όλων των επιπλέον παροχών που δίνονταν κατά 
καιρούς σε εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους από 
τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ ή τους υπόλοιπους κρατικούς 
φορείς στους οποίους υπάγονται.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018, κάθε επιπλέον ποσό 
πέραν αυτού που προβλέπεται στο Μισθολόγιο του 
Δημοσίου, θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά πλέον την 
έγκριση του υπουργού Οικονομικών. Κατά συνέπεια, 
ανακαλούνται υποχρεωτικά όλες οι μη μισθολογικές 
παροχές που έχουν χορηγηθεί με απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα της γε-
νικής κυβέρνησης ή/και φορέων που το ελληνικό δη-
μόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική 
επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφά-
λαιο. Οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται, 
αφού ανακαλέσουν τις αποφάσεις αυτές, να υποβάλουν 
στο υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους νέα σχέδια προτάσεων, καταθέτοντας και 
όλα τα αναγκαία οικονομικά δεδομένα που θα τεκμη-
ριώνουν την οικονομική δυνατότητα του κάθε φορέα 

Όλες οι έξτρα παροχές του Δημοσίου  
που κόβονται το 2018
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ΣΤΟΛΈΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΈΟΝ ΜΟΝΟ ΣΈ ΈΙΔΟΣ, ΈΝΏ ΚΑΘΈ ΥΠΗΡΈΣΙΑΚΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΈΦΏΝΟ  
ΠΟΥ ΞΈΠΈΡΝΑ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΧΡΈΏΣΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΏΝΈΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ  

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΣΑΡΡΗ

να χρηματοδοτεί τις εν λόγω μη μισθολογικές παροχές. 
Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται ότι ο φορέας 
μπορεί να πληρώνει τις παροχές αυτές χωρίς να παρα-
βιάζει τα όρια και τους στόχους που έχουν τεθεί από το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
οι προτάσεις θα απορρίπτονται αυτομάτως, χωρίς δεύτε-
ρη συζήτηση.   Οι δραστικές μειώσεις από το 2018 όμως 
δεν σταματούν εδώ. Εφεξής παροχές όπως είναι οι στο-
λές ή το γάλα που δίνονται σε συγκεκριμένες ομάδες δη-
μοσίων υπαλλήλων (κυρίως στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) και έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγεί-
ας και της ασφάλειας των εργαζομένων, θα χορηγούνται 
αποκλειστικά και μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα όπως 
γινόταν συχνά. 

Προβλέπεται επίσης η κατάργηση παροχών από φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν να κάνουν με 
τα κάθε είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια ή τα προγράμ-
ματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων 
που υπάρχουν μέχρι και σήμερα που διαβάζεται αυτές 
τις γραμμές σε συγκεκριμένες προνομιούχες ΔΕΚΟ. 
Εξαιρείται μονάχα η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ 
και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγό-
ντων περιστατικών.  Παράλληλα καταργούνται εν πολ-
λοίς παροχές όπως είναι η χρήση μειωμένων εισιτηρίων 
και δωρεάν καρτών διαδρομών για μετακινήσεις με τις 
συγκοινωνίες αλλά και η επιβολή πλαφόν στις παροχές 
κινητής τηλεφωνίας για κάθε δημόσιο υπάλληλο που 
του έχει δοθεί λόγω της θέσης που κατέχει, υπηρεσι-
ακή συσκευή. Και σήμερα υπήρχε, αλλά πρακτικά δεν 
εφαρμοζόταν. Από τον Ιανουάριο όμως, η οποιαδήποτε 
υπέρβαση του ορίου που θα επιβληθεί, θα επιβαρύνει 
τον υπάλληλο που είναι δικαιούχος αυτής της τηλεφω-
νικής γραμμής. 

Οι περιορισμοί στα έξοδα δεν αναμένεται να σταματή-
σουν εδώ. Στόχος είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο 
δυνατό που θα μπορούσε να συνεχίζει να λειτουργεί εύ-
ρυθμα το δημόσιο (όσο εύρυθμα μπορεί να λειτουργεί 
με τις τις γνωστές αστοχίες και ατέλειες που όλοι κατά 
καιρούς βιώνουμε) και κατά συνέπεια να αυξηθεί το ισο-
ζύγιο μεταξύ εσόδων και εξόδων, χωρίς αυτή τη φορά 
να στοχεύει στην αύξηση της φορολογίας. Να γίνουμε 
δηλαδή μια Κύπρος νούμερο 2... 
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ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ αποδείχθη-
καν ξανά τα... «δώρα» της Τρόικας για το 
2018. Αν χάσεις - λένε - μια δόση από τις 
120, τότε για τιμωρία χάνεις τη ρύθμιση 
(!) ξαναεπανέρχονται τα πρόστιμα και οι 
προσαυξήσεις και πας ολοταχώς και με 
συνοπτικές «δημοκρατικές» διαδικασίες για 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς! Δεν τους 
ενδιαφέρει, αν έχεις αδυναμία πληρωμής 
των φόρων σου εξαιτίας των δραματικών 
μειώσεων μισθών και συντάξεων. Δεν 
εξετάζουν αν μέχρι τούδε ήσουν συνεπής 
σε όλη αυτή την παράλογη φορολογική 
λαίλαπα, το μόνο που θέλουν είναι να 
πληρώσεις! Το 2018 έβαλαν πρόσθετους 
φόρους 1 δις ευρώ και οι ρυθμίσεις των 
120 δόσεων που ενέκριναν σε Δημόσιο 
και Ταμεία, σκοπό έχουν να μειώσουν τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν 
σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία τα 130 
δις ευρώ. Στο «κρεβάτι του Προκρούστη» 
έχουν βάλει 4,2 εκατ. φορολογούμενους 
- από τα 6 εκατομμύρια συνολικά φορολο-
γούμενους - και άλλους 1,3 εκατ. αυτούς 
που χρωστούν στα Ταμεία. Η ζοφερή εικόνα 
της μεταφοράς του δημόσιου χρέους στις 
πλάτες του λαού ολοκληρώνεται με απειλές 
κατά της ιδιοκτησίας, μισθών και συντά-
ξεων, με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις και 
τους πλειστηριασμούς που αναμένονται να 
ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα! 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ 
προς το Δημόσιο σε 12 δόσεις, μελετά το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με 
στόχο να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφει-
λές που μόνο στην εφορία ξεπέρασαν ήδη 
τα 100 δις ευρώ. Η είδηση που μεταδόθηκε 
από το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι ίσως «μια ανάσα» 
σε όλα αυτά τα κακά που μας συμβαίνουν 
- ένα πρώτο θετικό βήμα που θα ανακουφί-
σει στη νέα δύσκολη χρονιά, το σύνολο των 
υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων 
προς το Δημόσιο.  

ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ας μην ανακατεύο-
νται αυτοί που εκπροσωπούν τη μειοψηφία! 
Ο ένοικος του Δημαρχειακού Μεγάρου ας 
αφήσει τις προ(σ)κλήσεις για το θέμα της 
Μακεδονίας, γιατί η σιωπηλή πλειοψηφία 
της πόλης θα σταματήσει να κάνει υπομο-
νή... Ας μας πει καλύτερα, πόσο κόστισαν 
τα πυροτεχνήματα που έκαψε την πρωτο-
χρονιά κι ας μας εξηγήσει επιτέλους, γιατί 
αυτός ο... καημός με τον Ψινάκη (!) κάθε 
φορά που νιώθει χαρούμενος!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Την συνεχιζόμενη εντονότατη κρίση στην αγορά της Θεσσαλονίκης 
και στον χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποδεικνύουν τα 
επίσημα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
για τις εγγραφές και διαγραφές του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, 
όπως τονίζει ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης. Συγκεκριμένα, 
στη διάρκεια του 2017 ιδρύθηκαν 2.408 επιχειρήσεις ενώ διαγράφη-
καν 2.590! «Όσο το ισοζύγιο ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κλείνουν 
σε σχέση με αυτές που ανοίγουν είναι αρνητικό τόσο η κρίση στην 
αγορά της πόλης θα συνεχίζεται. Δυστυχώς το ισοζύγιο αυτό είναι 
αρνητικό από το Μάρτιο του 2010, κάτι που δείχνει το μέγεθος της 
κρίσης που περνά ο κλάδος μας. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το χρονικό 
διάστημα της κρίσης. Και δυστυχώς αυτό αφήνει ασυγκίνητους τους 
κυβερνώντες, που μέσα από την υπερφορολόγηση και την λιτότητα 
έχουν οδηγήσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες στην κατάσταση 
αυτή», υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
του ΕΕΘ, οι περισσότερες εγγραφές και διαγραφές αφορούν στις ατο-
μικές επιχειρήσεις (1.513 εγγραφές και 2.128 διαγραφές), ακολου-
θούν οι ΙΚΕ (301 εγγραφές έναντι 50 διαγραφών) και οι ομόρρυθμες 
εταιρίες (287 εγγραφές και 265 διαγραφές). Στη διάρκεια του 2016 
είχαν καταγραφεί 2.417 εγγραφές και 2.896 διαγραφές.

■ Δύσκολη χρονιά χαρακτηρίζει το 2018 ο πρόεδρος του Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας πως είναι η χρονιά 
που η χώρα ξεκινά το βηματισμό της για την έξοδο από τα μνημόνια. 
«Κάθε νέα χρονιά σηματοδοτείται από προσδοκίες για καλύτερες 
ημέρες. Το 2018, μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά οι προσδο-
κίες εστιάζονται στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην ενίσχυση της 
ρευστότητας και στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία 
αποτελεσματικότερου κράτους, στην υιοθέτηση ευρύτερης στρα-
τηγικής για την ανάπτυξη, στη διαμόρφωση των συνθηκών για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Τη  φετινή χρονιά η Ελλάδα πρέπει να 
μπει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης και να συνεχίσει τις διαρθρω-
τικές αλλαγές. Δυστυχώς και το 2018 η μικρομεσαία επιχειρηματικό-
τητα αλλά και τα νοικοκυριά θα κινηθούν στα όρια της φορολογικής 
φαντασίας καθώς θα αντιμετωπίσουν  νέες επιβαρύνσεις που θα 
προέλθουν από μνημονιακά μέτρα που ψηφίστηκαν το 2016 και 
αρχίζουν πλέον να εφαρμόζονται από το νέο έτος» αναφέρει ο πρό-
εδρος του ΒΕΘ. «Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλες τις 
κατευθύνσεις, είναι πως η συνταγή της υπερφορολόγησης, κυρίως 
εκείνων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έχει δοκιμαστεί 
και αποτύχει παταγωδώς. Είναι προφανές πως, αν δεν βελτιωθεί 
πραγματικά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η εικόνα 
των επενδύσεων, που επί του παρόντος, μόνον, προβληματίζει και 
το περιβάλλον άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν θα 
μπορέσουμε να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη» υπογραμμίζει ο 
κ. Παπαδόπουλος καταλήγοντας πως «ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να 
προχωρήσει σε πράξεις, πέρα από τα λόγια δείχνοντας αποφασιστικό-
τητα και αποτελεσματικότητα, για τη διαμόρφωση συνθηκών που θα 
ευνοούν την ιδιωτική οικονομία και θα εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
επενδυτές».

■ Η καθιέρωση της Ελλάδας στην κορυφή των προορισμών παγκο-
σμίως παραμένει το μεγάλο στοίχημα για την πολιτική ηγεσία του 
τουρισμού για τη νέα χρονιά, όπως δηλώνει και η αρμόδια υπουργός 
Έλενα Κουντουρά, με στόχο τη στρατηγική του υπουργείου για τουρι-
σμό 365 ημέρες το χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό ήδη τα αποτελέσματα 
είναι ορατά σε προορισμούς όπως τη Σαντορίνη και την Κρήτη, ενώ 
βούληση του υπουργείου είναι η διάχυση του τουριστικού ρεύματος 
σε λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές της χώρας, προκει-
μένου να καρπωθούν τα οφέλη της άνθισης του ελληνικού τουρι-
σμού. Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι φορείς του κλάδου, 
με τον ΣΕΤΕ να προωθεί και να υλοποιεί με συγκεκριμένες δράσεις 
την σύνδεση του τουρισμού με τον κλάδο της αγοροδιατροφής αλλά 
και τον πολιτισμό, αφού μέσω αυτού επιτυγχάνεται η προστιθέμενη 
αξία του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Τα μηνύματα και για τη 
νέα χρονιά είναι ιδιαίτερα θετικά, αφού – όπως έχει τονιστεί – οι 
προκρατήσεις κινούνται σε διψήφια νούμερα, γεγονός που σημαίνει 
ότι μπαίνουν οι βάσεις για μια ακόμη καλύτερη χρονιά από το 2017. 
Οι φορείς του κλάδου βέβαια από την πλευρά τους, εστιάζουν στην 
αυξημένη φορολογία, που – όπως λένε – πλήττει την ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων, ενώ την ανησυχία τους ενισχύει η επιβολή 
του τέλους διανυκτέρευσης. Την ίδια στιγμή η επιστροφή της Τουρ-
κίας, στη μάχη των αφίξεων είναι ένας επιπλέον παράγοντας που θα 
διαδραματίσει το δικό του ρόλο στο πώς θα κινηθούν τα μεγέθη του 
ελληνικού τουρισμού.

■ Ποσότητα 10 εκατ. πακέτων λαθραίων τσιγάρων, είχε δηλωθεί 
ως…  χριστουγεννιάτικες γιρλάντες! Το container στο οποίο περιέ-
χονταν τα πακέτα με τα λαθραία τσιγάρα αρχικώς ελέγχθηκε από τον 
εκπαιδευμένο σκύλο. Μετά τον συναγερμό που σήμανε ο σκύλος του 
Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, οι υπάλληλοι πέρασαν το container από 
το νέο μηχάνημα X-RAY. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης εντοπίστη-
καν τα 10 εκατ. πακέτα λαθραίων τσιγάρων στα οποία αναλογούσαν 
φόροι και δασμοί ύψους 1,9 εκατ. ευρώ…

■ Το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΘΕΑΓΕΝΕΊΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά 78 ατόμων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του 
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΊΟ», που εδρεύει στην Θεσσαλονί-
κη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 
14 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, 64 ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΊΟ», Αλέ-
ξανδρου Συμεωνίδη 2, Τ.Κ. 54007, Θεσσαλονίκη, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας: 2310-898151, 
153).

■ Περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις απα-
σχόλησης -ποσοστό απασχόλησης 19% -δημιουρ-
γήθηκαν την τελευταία τριετία, όπως δήλωσε στην 
EΡΤ η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια 
Αντωνοπούλου, επισημαίνοντας ότι το 63% των 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν φέτος 
είναι πλήρους απασχόλησης. Ή κ. Αντωνοπούλου 
επεσήμανε ότι την τελευταία τριετία, η ανεργία 
στους νέους μειώθηκε κατά 10% και επανέλαβε 
την δέσμευση της κυβέρνησης για 10% επιπλέον 
μείωση εντός του 2018. Μέσω ΟΑΕΔ, τόνισε επίσης 
ότι, αναμένεται «να τρέξουν» έξι νέα προγράμματα 
που θα δώσουν απασχόληση σε περισσότερους από 
59.000 ωφελούμενους.

■ Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για 
δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
της σύμβασης έως το τέλος του έργου, ανακοίνωσε 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Κιλκίς, απευθύνοντάς 
την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Γεωργίου Φλώρου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2310801402 -2341022477).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη αναγκών της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, 
Ξάνθης και Έβρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης, Δ/νση Διοίκησης ,Τμήμα Γραμματείας, 
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, γραφ.111, 1ος όροφος 
ΤΚ 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψη κα 
Τσολάκη Άρτεμις (τηλ. επικοινωνίας 25313-50 168).

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΈΈΣ ΘΈΣΈΙΣ  
ΈΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

ΈΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΥΓΈΙΑΣ ΤΏΝ ΠΑΙΔΙΏΝ

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ 83ης ΔΈΘ  
ΜΈ ΤΙΜΏΜΈΝΗ ΧΏΡΑ… ΤΙΣ ΗΠΑ

MΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΡΤΙΖΈΙ  
ΣΈ ΔΈΥΤΈΡΟΛΈΠΤΑ

H VESPA ΑΝΟΙΓΈΙ ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ 
ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΙΜΈΣ… ΠΈΦΤΟΥΝ ΣΤΟ 60%

ΝΈΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΈ 2.018 ΜΒ 

Ένα νέο, ατομικό πρό-
γραμμα ασφάλισης υγείας 
διαθέτει, με την είσο-
δο του νέου έτους, η 
INTERAMERICAN, που 
απευθύνεται σε όλους 
τους γονείς ως μια 
ολοκληρωμένη λύση 
φροντίδας της υγείας 
του παιδιού. Πρόκειται 
για το “INTERAMERICAN 
MEDIKIDS”, που είναι προ-
σαρμοσμένο στις ασφαλιστικές 
ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Το 
ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα κα-
λύπτει κατά 100% τα έξοδα νοσηλείας 
και των επειγόντων περιστατικών, σε κάθε 
συμβεβλημένο ή μη νοσοκομείο ή κλινική, ενώ 
μπορεί να αποτελέσει και βάση προσέγγισης των συνο-
λικότερων αναγκών ασφάλισης υγείας της οικογένειας. 
Παρέχει με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ απόλυτο 
βαθμό κάλυψης των δαπανών νοσηλείας, περιλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, δαπανών 
χειρουργείου χωρίς νοσηλεία, καθώς επίσης και εξόδων επείγοντος περιστατικού που δεν 
απαιτεί νοσηλεία, ενώ καλύπτονται και τα έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας. Εκτός Ελλά-
δος, το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα νοσηλείας και χειρουργείου κατά 80%. Το “MEDIKIDS” 
συμπληρώνεται από παροχή ημερήσιου επιδόματος για απλή νοσηλεία ή χειρουργική 
επέμβαση εφ’ όσον δεν απαιτηθεί αποζημίωση από τον ασφαλισμένο και ακόμη, από έναν 
ειδικά διαμορφωμένο προληπτικό έλεγχο (check up) υγείας του παιδιού. Επίσης, συνοδεύ-
εται από τις υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας της εταιρείας, για διακομιδή και συμβου-
λευτική υποστήριξη (Γραμμή Υγείας 1010). 

Για άλλη μια χρονιά το CU υποδέχεται το νέο χρόνο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, προσφέροντας 2.018 
MB, για 7 ημέρες, χωρίς καμία χρέωση για όλους τους CU συνδρομητές! Για να έχουν περισσότερα 
ΔΩΡΕΑΝ ΜΒ οι CU χρήστες τη νέα χρονιά πρέπει να στείλουν 2018 με δωρεάν SMS στο 1252, έως 
και τις 16/1/2018. Η προσφορά ισχύει για μία ενεργοποίηση και για όσους CU συνδρομητές έχουν 
κάνει ανανέωση χρόνου ομιλίας οποιασδήποτε αξίας από τις 1 Νοεμβρίου 2017 και μετά. Επιπλέον, 
θα ενημερωθούν για το υπόλοιπο της προσφοράς στο 80% και 100% της χρήσης του. Τέλος, σε 

περίπτωση που υπάρχουν ΜΒ από άλλα πακέτα, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα ΜΒ της 
προσφοράς.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), ανακοίνωσε πως ξεκινούν στις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και 
τις 28 Φεβρουαρίου, οι χειμερινές εκπτώσεις, ενώ είναι δυνατή η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυρια-
κή της εκπτωτικής περιόδου (14/1), με προτεινόμενο ωράριο 11.00-18.00. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του, ο ΕΣΘ τονίζει ότι κατά τη 
διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλού-
νται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Διευκρινίζεται δε, ότι εφόσον παρέχεται 
μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, τότε η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης 
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία. Σε περί-
πτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου 

ποσοστού, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. 
Ο ΕΣΘ επίσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους καταστηματάρχες, και τους συνιστά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον 

οποίο υπολογίζουν και προβάλλουν τις μειωμένες τιμές στο καταναλωτικό κοινό, αφού εάν δεν είναι ακριβείς, σε τυχόν έλεγχο θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2018, ένα 
από τα κορυφαία γεγονότα για τη Θεσσαλο-
νίκη αποτελεί η Διεθνής Έκθεση. Μετά από 
την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με 
τιμώμενη χώρα την Κίνα, η οποία ήταν και η 
μεγαλύτερη της τελευταίας 15ετίας, τη σκυ-
τάλη αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής. Ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης, 
θέλησε να βάλει από νωρίς το κοινό σε... 
εκθεσιακούς ρυθμούς, αποκαλύπτοντας το 
λογότυπο της 83ης ΔΕΘ, αλλά και τη μακέτα 
του Περιπτέρου 16, όπου θα «φιλοξενηθεί» 
η τιμώμενη χώρα. 

Κινέζοι ερευνητές από το πανεπιστήμιο 
(Zhejiang University) ανέπτυξαν μία νέου 
τύπου μπαταρία αλουμινίου-γραφίτη, η 
οποία μπορεί να φορτιστεί σε δευτερόλεπτα 
έναντι του απαιτούμενου χρόνου ωρών. Η 
μπαταρία χρησιμοποιεί φιλμ από γραφίτη ως 
άνοδο και μεταλλικό αλουμίνιο ως κάθοδο 
και μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά 
μετά την συμπλήρωση ενός τετάρτου του 
εκατομμυρίου κύκλων, ενώ φορτίζεται 
πλήρως μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η Vespa, ένα παγκόσμιο και διαχρονικό 
έμβλημα ιταλικού στυλ, φέρνει στην αστική 
μετακίνηση τις αξίες της ελεύθερης έκφρα-
σης, της ανεξαρτησίας και του σεβασμού 
προς το περιβάλλον. Αξεπέραστος σχεδια-
σμός, πάθος και τρόπος ζωής, πάντα με την 
πιο σύγχρονη τεχνολογία και το χαρακτηρι-
στικό χαλύβδινο σασί που εγγυάται ασύ-
γκριτη σταθερότητα και ευκολία χρήσης. 
Τώρα ο ιταλικός μύθος γίνεται πιο προσιτός 
από ποτέ! Μην χάσετε την ευκαιρία να 
αποκτήσετε τις Vespa Primavera και Vespa 
Sprint, στις εκδόσεις 50 και 125 κυβικών, 
με μοναδικά πλεονεκτήματα. Επωφελη-
θείτε από την προσφορά, που ισχύει έως 
31/3/2018, και ανακαλύψτε τον κόσμο της 
Vespa! Επισκεφτείτε σήμερα τα σημεία 
πώλησης Vespa, για να δείτε από κοντά τα 
μοντέλα Vespa και να ενημερωθείτε για τα 
ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και 
τη δυνατότητα επέκτασης της εργοστασια-
κής εγγύησης για δύο επιπλέον χρόνια.
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CINEMA

ΠΑΓΙΔΈΥΜΈΝΗ ΨΥΧΗ: ΤΟ ΤΈΛΈΥΤΑΙΟ ΚΛΈΙΔΙ

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΙΤΑ! H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β.Μ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ

Στις 6 Ιανουαρίου, στο Μαιευτήριο Comedy 
Club, περισσότεροι από δέκα κωμικοί 
της πόλης θα ενώσουν τα αστεία τους για 
φιλανθρωπικό σκοπό και όλα τα έσοδα 
θα διατεθούν για τον αγώνα της μικρής 
Κλεοπάτρας και της οικογένειάς της. Ώρα: 
21:00. Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.
Οι κωμικοί που θα συμμετέχουν στην 
παράσταση: Giuseppe Vieri, Πέτρος Τσι-
τσεκλής, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Αντώνης 
Χριστοδούλου, Αλίκη Τσακούμη, Βασίλης 
Κατέρης, Γιάννης Γάμπας, Στάθης Κόλιας, 
Βαγγέλης Μουλαράς, Γιώργος Βαβούρας, 
Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου. Η 6χρονη 
Κλεοπάτρα Καμπακάκη διαγνώστηκε με 
χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα μέσα στο 
μυελό της αριστερής κνήμης, το Νοέμβριο 
2017. Ξεκίνησε λοιπόν το δικό της δύσκολο 
αγώνα ενάντια στον καρκίνο, με χημειοθε-
ραπείες, χειρουργεία και όλες τις απαραίτη-
τες εξετάσεις. Ωστόσο, λόγω της επιθετικό-
τητας και της σπανιότητας του είδους τού 
συγκεκριμένου όγκου, κρίνεται απαραίτητη 
η μετάβαση του παιδιού σε εξειδικευμένο 
κέντρο στο εξωτερικό άμεσα, προκειμένου 
να δοθεί η βέλτιστη επιστημονικά διαθέσιμη 
χειρουργική αντιμετώπιση που απαιτείται 
στο πρόβλημα υγείας της με εξασφαλισμέ-
νη εμπειρία και αποτελεσματικότητα. 

Τα δημιουργικά μυαλά πίσω από την τριλογία τρόμου Παγιδευμένη Ψυχή επιστρέφουν με το Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο 
Κλειδί. Στη νέα ταινία επιστρέφει η βετεράνος Δρ. Elise Rainier, η ευφυής παραψυχολόγος που πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετω-
πίσει το πιο τρομαχτικό και προσωπικό της κυνήγι φαντασμάτων, μέσα στο δικό της σπίτι.

Σκηνοθεσία: Adam Robitel 
Σενάριο: Leigh Whannell 
Πρωταγωνιστούν: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce 
Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker, Marcus Henderson

Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν, σε ένα κοντινό μέλλον, οι άνθρωποι, χάρη σε έναν Νορβηγό επιστήμονα, είχαν τη 
δυνατότητα να συρρικνώνουν τον εαυτό τους. Έτσι, οι συρρικνωμένοι άνθρωποι θα ζούσαν σε μικρές πόλεις, θα τρέ-
φονταν λιγότερο, θα έπιαναν λιγότερο χώρο, θα δημιουργούσαν λιγότερα σκουπίδια και γενικά η δική τους ζωή θα 
έκανε πολύ καλό στην ανθρωπότητα. Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του μικρόκοσμου, ο Πολ αποφασί-
ζει να συρρικνωθεί μαζί με τη σύζυγό του προκειμένου να μειώσουν τα τεράστια έξοδα διαβίωσης που συνεπάγεται 
μια ζωή σε κανονικό μέγεθος. 

Σκηνοθεσία: Alexander Payne 
Σενάριο: Alexander Payne, Jim Taylor 
Πρωταγωνιστούν: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Jason Sudeikis, Kristen Wiig

Η βρεφική παράσταση «ΚΟΙΤΑ!» πα-
ρουσιάζεται στο Βασιλικό Θέατρο, κάθε 
Σάββατο. Ώρα: 12:00. Τιμές εισιτηρίων: 
7 ευρώ η γενική είσοδος και ο δεύτερος 
συνοδός δωρεάν. Οικογενειακό εισιτήριο: 
Προσφέρεται ένα εισιτήριο ατελώς για τον 
έναν από τους δύο ενήλικες συνοδούς.
Σύνοψη: Η Κατερίνα Καραδήμα σκηνο-
θετεί τη βρεφική παράσταση «Κοίτα!», 
την ιστορία μιας ολόκληρης μέρας ενός 
μωρού μέσα στο σπίτι. Ανακαλύπτει ήχους 
και σκιές, κρύβεται, εμφανίζεται και παίζει 
με ό,τι του μοιάζει με παιχνίδι. Φτερά που 
πετούν, μπάλες που πέφτουν, χρώματα 
που αλλάζουν, νερό που κυλάει κι ένα 
μωρό που λίγο λίγο γίνεται παιδί. Η μαμά 
είναι κάπου εκεί γύρω ή και δεν είναι, 
αλλά κάθε φορά που κάτι σημαντικό συμ-
βαίνει, εκείνο έχει την ανάγκη να μοιραστεί 
μαζί της την έκπληξη και τη χαρά της 
ανακάλυψης. Μ’ ένα «Κοίτα!». Μία παρά-
σταση - έκπληξη για τους πολύ μικρούς 
μας φίλους. Απευθύνεται σε βρέφη από 
8 μηνών έως παιδιά 4 ετών αλλά και σε 
θεατρόφιλους που θα ήθελαν να ζήσουν 
αυτή την μοναδική θεατρική εμπειρία.

Η παράσταση «H ιστορία του Β. Μ. - ενός 
ανθρώπου με κίτρινη μπλούζα», στις 
12 Ιανουαρίου, στη Casa Bianca. Ώρα: 
20:00. Τιμές εισιτηρίων: 5 ευρώ η γενική 
είσοδος.
Σύνοψη: «Υπήρξε κάποτε, τον προηγού-
μενο αιώνα ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι, 
ένας άνθρωπος γνωστός για την κίτρινη 
μπλούζα που συνήθιζε να φορά. Ένας 
άνθρωπος που ήρθε σε ρήξη με τον παλιό 
κόσμο διακηρύσσοντας: “Κάτω η αγάπη 
σας, κάτω η τέχνη σας, κάτω το σύστημά 
σας, κάτω η θρησκεία σας”! Ενός καλλι-
τέχνη που πρότεινε τη δική του αντίληψη 
για την κοινωνία του μέλλοντος, τη δική 
του πίστη στο ιδανικό του νέου, όμορφου 
απ’ όλες τις απόψεις, ανθρώπου. Ένας 
άνθρωπος που φλεγόταν… Ο Βλαδίμηρος 
Μαγιακόφσκι  θα μπορούσε να είναι  ορό-
σημο του σήμερα, ορόσημο για το πως τα 
πράγματα αλλάζουν, πως η Τέχνη μπορεί 
να γίνει το καύσιμο για την αναγέννηση 
μιας κοινωνίας από τις στάχτες της…», 
αναφέρει στην περιγραφή της για τη δράση 
η Ελεάνα Τσίχλη.

Πρεμιέρα για τον «Οδυσσέα» (Α’ Θεα-
τρικό Σχεδίασμα) του Τζέιμς Τζόυς στο 
Bensousan Han στις 11 Ιανουαρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων : 10 ευρώ 
κανονικό 5 ευρώ (φοιτητικό, ατέλειες και 
ανέργων)
Σύνοψη: 16η  Ιουνίου 1904. Ο Μπλουμ 
ξεκινά τον πρωινό του περίπατο στο Δου-
βλίνο, θα περάσει από όλα τα πιθανά και 
απίθανα σημεία της πόλης, θα αναλύσει 
τα πάντα στο μυαλό του δίχως ποτέ οι 
αναλύσεις αυτές να γίνουν πράξη. 16η  
Ιουνίου 1904, ο σύγχρονος Οδυσσέας θα 
συναντηθεί με τον Μακόυ, θα βρεθεί στο 
μπαρ του Πατ, θα πάει στην κηδεία του 
φίλου του, του Ντίγκναμ, θα περάσει για 
λίγο όπως πάντα, από την εργασία του, 
θα συναντηθεί με τον δάσκαλο Στήβεν 
Δαίδαλους, ενώ κάπου, σε μια γωνιά, σε 
ένα μπαρ, ένας εθνικιστής καραδοκεί.
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Η 
ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου, γέννημα 
θρέμμα Θεσσαλονικιά, αυτή την περί-
οδο έχει επιστρέψει στις... ρίζες της, 
καθώς η παράσταση που πρωταγω-
νιστεί, με τίτλο «Α-πε-λπι-σί-το» και 
φέρει την υπογραφεί του Λάκη Λα-
ζόπουλου, ανεβαίνει στο θέατρο Αρι-
στοτέλειον. Η Σ. Φιλιππίδου ξεκίνησε 

την πορεία της στο θεατρικό σανίδι της πόλη της, ωστό-
σο μετά από κάποια χρόνια πήρε την μεγάλη απόφαση να 
πάει στην Αθήνα ακολουθώντας την μεγάλη της αγάπη, 
το θέατρο. Πλέον είναι μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς 
της Ελλάδας. Σε συνέντευξη της στην Karfitsa η κ. Φι-
λιππίδου εξομολογήθηκε ότι κάτι μέσα της αλλάζει όταν 
παίζει μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, ενώ μεταξύ 
άλλων μας είπε πώς έχει επηρεάσει την ίδια η κρίση, τι 
έχει αλλάξει στο θέατρο και αν μπορεί ένας ηθοποιός να 
κάνει καριέρα στη συμπρωτεύουσα.

Σας συναντάμε στην πόλη σας, τη Θεσσαλονίκη, με 
αφορμή την παράσταση «Α-πε-λπι-σί-το». Αλλάζει 
κάτι μέσα σας όταν παίζεται στην «έδρα» σας;
Η σκηνή του θεάτρου είναι μια. Δεν μπορώ να το ξεχω-
ρίσω ανάλογα σε ποια πόλη παίζω, αλλά είναι αλήθεια 
ότι αυτό που κάνει την διαφορά στη Θεσσαλονίκη είναι 
η «θερμοκρασία» του κοινού. Οι Θεσσαλονικείς είναι 
συμπατριώτες μου και εμένα αντίστοιχα λόγω της κα-
ταγωγής μου, με θεωρούν «δικό» τους παιδί. Όλο αυτό 
δημιουργεί μια τρυφερότητα και μια συγκίνηση. Με κά-
νει να νιώθω μεγαλύτερη εξοικείωση με το κοινό, να 
απευθύνομαι πιο άμεσα και εν τέλει η επικοινωνία μας 
να γίνεται πιο εύκολη. 

Τι θα δει κάποιος στην παράσταση και γιατί χαρακτη-
ρίζεται «επιθεώρηση δωματίου»;
H επιθεώρηση δωματίου είναι η συνέχεια της μετεπιθε-
ώρησης, την οποία ο Λάκης Λαζόπουλος έχει εισαγά-
γει. Είναι η εξέλιξη λοιπόν της δικής του επιθεώρησης, 
προσαρμοσμένη στη σημερινή εποχή της κρίσης και της 
ανάγκης που υπάρχει οι άνθρωποι να μαζευτούν, να μι-
λήσουν περισσότερο γι’ αυτά που τους απασχολούν, να 
πλησιάσει ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν.
Εμείς εκεί, στο μικρό δωμάτιο είμαστε το θέμα, γιατί έχει 
στοιχειωδώς μια μικρή υπόθεση το έργο που παίζουμε. 
Αν και οι επιθεωρήσεις δεν έχουν υποθέσεις, εδώ ο Λά-
κης έχει φτιάξει μια μικρή. Είμαστε λοιπόν κάποιοι άν-
θρωποι διωγμένοι, στεναχωρημένοι, λυπημένοι και μα-
ζευόμαστε σε αυτό το αόρατο σπίτι με τα μικρά δωμάτια, 
ο καθένας για τον δικό του λόγο. Είμαστε εκεί πέρα μέσα 
και ξεκινά η επιθεώρηση μας με τραγούδια, χορό, αλλά 
υπάρχει και ένα νήμα της υπόθεσης που μας ακολουθεί. 
Στο φινάλε χορεύουμε και τον χορό της απελπισίας, το 
ΑΠΕΛΠΙΣΙΤΟ, με μια νότα χαράς για να σηκωθούμε.

Εσάς με ποιον τρόπο σας έχει επηρεάσει η κρίση;
Από την δεκαετία του 1990 αντιλήφθηκα ότι δεν πάμε 
καλά. Προσωπικά είχα προαισθανθεί ότι κάτι έρχεται, 
όμως δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο μεγάλο, έντονο, με 
τόσες πολλές επιπτώσεις πάνω μας και ότι θα παθαίνα-
με τόσο μεγάλη καταστροφή ψυχολογική και οικονομι-
κή. Ήμουν λοιπόν κάπως έτοιμη. Εμένα με επηρέασε η 
κρίση ως εξής, τα τελευταία 10 χρόνια έκανα πράγματα 
στο θέατρο και κατάφερα να πραγματοποιήσω ό,τι επι-
θυμούσα. Για παράδειγμα, η διασκευή λογοτεχνίας που 
έκανα για το θέατρο και οι παραστάσεις που ανέβασα με 
δική μου παραγωγή. Η κρίση μου αύξησε την αποφασι-
στικότητα και την ενέργεια μου, την οργανωτική μου δι-
άθεση. Η ανάγκη μου για να επιβιώσω θεατρικά και σαν 
άνθρωπος και να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους 
μου στο θέατρο με έβγαλε προς τα έξω. Η κρίση μου 
τόνωσε την δημιουργικότητα μου. 

«Είναι μεγάλο στοίχημα να μείνει ένας ηθοποιός 
στη Θεσσαλονίκη και να πορευτεί»

πολιτισμός 

Η ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΙΛΑΈΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Τι είναι αυτό που σας φέρνει σε απελπισία;
Το γεγονός ότι επί της ουσίας δεν αλλάζουμε. Αυτό είναι 
απελπιστικό, ότι ο άνθρωπος ενώ περνάει κρίση, μόλις 
έρθουν τα πρώτα χρήματα ανεβαίνει πάλι πάνω στο τρα-
πέζι και αρχίζει το χορό, μέχρι πάλι να του τελειώσουν. 
Είναι απελπιστικό κάποιος να φτάνει πάντα στο ίδιο συ-
μπέρασμα.

Το μότο της παράστασης είναι «θέλουμε να δώσου-
με ξανά χαρά στον κόσμο». Θεωρείται ότι οι τέχνες 
και συγκεκριμένα το θέατρο, έχουν δώσει όλα όσα θα 
έπρεπε να δώσουν στο κοινό της εποχής της κρίσης, 
όπως να το διασκεδάσουν, να το προβληματίσουν και 
γιατί όχι να το ξεσηκώσουν;
Η Ελλάδα θεατρικά πάει πάρα πολύ καλά. Πράγματι 
μπορεί να βρει κάποιος διασκέδαση, γέλιο, χαρά, προ-
βληματισμό, ταλέντο, μόχθο μέσα σε μια παράσταση. 
Προσφέρουμε αρκετά γιατί όλοι οι ηθοποιοί είμαστε γεν-
ναιόδωροι. Ωστόσο, προσωπικά δεν νομίζω πως μπο-
ρούμε να ξεσηκώσουμε το λαό. Μπορούμε να δώσουμε 
συναισθήματα, διασκέδαση, αλλά ως εκεί. 

Θεωρείστε μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς και δη 
κωμικούς της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο 
έχετε ενσαρκώσει και δραματικούς ρόλους.
Αυτό που αγωνίζομαι να πω μέσα από τη δουλειά μου 
είναι ότι επιθυμώ να ενώσω τα είδη στο θέατρο, την κω-
μωδία και το δράμα σε ένα. Για αυτό παίζω δραματικούς 
και κωμικούς ρόλους. Σιγά σιγά το αποδεικνύω και πλέ-

ον φέτος πιο πολύ. Με ενδιαφέρει να καταργήσω τα όρια 
που βάζουν και τις ταμπέλες και να πω ότι υπάρχει ένα 
ενιαίο αληθινό μοντέρνο θέατρο.

Τι είναι αυτό που έχετε δει να αλλάζει στο θέατρο;
Έζησα τις ομάδες από το 1972 έως το 1985. Υπήρχαν 
οι πολλές θεατρικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη και στην 
Αθήνα. Μόλις ξεκίνησε η τηλεόραση άρχισαν οι ηθοποι-
οί να έχουν το πνεύμα του πρωταγωνιστή και οι ομάδες 
έχασαν τη δύναμή τους. Έπειτα σιγά σιγά από το 2000 
ένιωσα πως άρχισε να ξαναέρχεται το ρεύμα και η ανά-
γκη να ενωθούμε και με την κρίση άρχισε πάλι η ανάγκη 
των νέων να κάνουν ομάδες. Αυτό είναι κάτι που έχω 
παρατηρήσει. Δεν είναι αλλαγή, αλλά επιστροφή.

Ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη αλλά συνεχίσατε την 
καριέρα σας στην Αθήνα. Ένας ηθοποιός μπορεί να 
μείνει στη Θεσσαλονίκη και να κάνει καριέρα;
Οι ευκαιρίες, οι προοπτικές, οι ομάδες βρίσκονται στην 
Αθήνα και όλα επικοινωνούντα πιο καλά και γρήγορα 
εκεί. Γι’ αυτό εξάλλου και εγώ όταν ένιωσα ότι δεν μπο-
ρώ άλλο να εκφραστώ θεατρικά εδώ, πήγα στην Αθήνα. 
Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι κάποιος να μείνει εδώ 
και να πορευτεί. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, μέσα 
από το Κρατικό Θέατρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις 
δυνάμεις της πόλης, να γίνει ένας πόλος έλξης η Θεσσα-
λονίκη. Να λέμε δηλαδή «πάμε στη Θεσσαλονίκη να δού-
με θέατρο». Αν συμβεί αυτό, μόνο τότε μπορεί κανείς να 
γίνει πρωταγωνιστής στην πόλη. 
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πολιτισμός

ΤΟ ΗΡΏΪΚΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ 
ΘΈΑΤΡΟ ΣΚΙΏΝ
Τη σχολική χρονιά 2017-2018, το  Ίδρυμα 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα φιλοξενεί, 
στην αίθουσα Αλέξανδρος Χαΐτογλου, την 
έκθεση με τίτλο «Το Ηρωϊκό Δράμα στο 
Θέατρο Σκιών». Τιμή εισιτηρίου: 2 ευρώ οι 
ενήλικες και 1 ευρώ για μαθητές.
Ο Καραγκιόζης αποτελεί μέρος της λαϊκής 
μας παράδοσης και μέσα από τα έξυπνα 
αστεία του σκορπίζει γέλιο σε μικρούς και 
μεγάλους. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
όλοι οι αγώνες που έδωσαν οι Έλληνες, από 
τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι και τον 
Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τις ανάγκες της 
έκθεσης παραχώρησαν πρωτότυπο υλικό 
στο Μουσείο σπουδαίοι Καραγκιοζοπαίχτες 
όπως οι: Θέμης Δούκας, Μιχάλης Ιερωνυ-
μίδης, Οδυσσέας Κανλής, Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζής, Αναστάσιος Κουζής, Κων-
σταντίνος Κουτσουμπλής, Χρήστος Στανίσης, 
Νίκος Τζιβελέκης, Μιχάλης Χατζάκης, Γιάν-
νης Χατζής, καθώς και άλλα ιδρύματα και 
ιδιώτες όπως: Πολιτιστικός Σύλλογος «Φίλοι 
του Γιάννη Σκαρίμπα», Σπαθάρειο Μουσείο, 
Θανάσης Κουτσογιάννης, Τάκης Μαζαράκης, 
Σοφία Μιχοπούλου και Δημήτρης Φανάρας.

ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΈΣ ΚΥΡΙΈΣ. 
ΜΈΤΑΞΏΤΟΙ ΈΡΏΤΈΣ
«Γαλαζοαίματες κυρίες. Μεταξωτοί 
έρωτες» το νέο βιβλίο του Τόμας Χάρντυ. 
Περίληψη: Σ’ αυτό το βιβλίο έχουμε δέκα 
αφηγήσεις κυρίων που είναι όλοι τους μέλη 
της ίδιας λέσχης, και καθένας τους διηγείται 
στη συντροφιά των υπολοίπων τον έρωτα 
και τα πάθη μιας κυρίας του 18ου ή 19ου 
αιώνα. Οι κυρίες είναι νεαρές αριστοκράτισ-
σες. Ο έρωτάς τους και τα παρεπόμενά του 
(ζηλοτυπίες, διαψεύσεις, πόνος, δάκρυα, 
ανατροπές κτλ.) όχι πάντα αριστοκράτης. 
Το τέλος όμως πάντοτε απροσδόκητο και 
η αφήγηση λεπτοφυής. Ο Χάρντυ κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
και τον μεταφέρει με άνεση στο παρελθόν 
και τις ιδιαιτερότητές του. Οι αφηγήσεις 
δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής 
και όλες μαζί εκδόθηκαν το 1891. Τιμή 
εκδότη: 15,50 ευρώ

ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ  
ΠΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΤ ΤΗΈ END OF 2017...  
AT THE START OF 2018

Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ:  
ΤΑ ΔΥΟ (ΣΥΝ)ΠΡΟΣΏΠΑ

ΈΙΜΑΣΤΈ ΑΣΤΡΟΣΚΟΝΗ Ο ΠΡΏΤΟΣ ΑΝΡΘΏΠΟΣ ΤΑΣΟΣ ΛΈΙΒΑΔΙΤΗΣ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
παρουσιάζει την έκθεση «Το τέλος της 
παλιάς μας πόλης. Θεσσαλονίκη 1870-1917» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του 
ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή. Διάρκεια: έως 18 
Φεβρουαρίου. Είσοδος δωρεάν.
Μια εξιστόρηση για την ακμή και την παρακ-
μή της κοσμοπολίτικης Θεσσαλονίκης στον 
σχεδόν μισό αιώνα που σημάδεψε τη μετά-
βασή της από τον μεσαίωνα στη νεωτερική 
εποχή, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στη σύγχρονη Ελλάδα, από την κοινοτική 
οργάνωση στο ομοιογενές εθνικό κράτος, 
από την εύφλεκτη ξυλόπηκτη πόλη στα 
μέγαρα από μπετόν αρμέ, από τα δαιδαλώδη 
αδιέξοδα στις χαράξεις του σχεδίου Εμπράρ. 
Στο κλείσιμο της έκθεσης, θα εκτεθούν τα 
πέντε σωζόμενα πρωτότυπα σχέδια του 
Εμπράρ, από τη συλλογή Αλέξανδρου & 
Στέφανου Καλλιγά, που είχαν πρωτοπα-
ρουσιαστεί από τον Βασίλη Κολώνα στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Στο lobby του ξενοδοχείου Metropolitan 
παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση 12 εικα-
στικών «Αt the end of 2017... at the stART 
of 2018». Διάρκεια: έως 7 Ιανουαρίου. 
Είσοδος δωρεάν.
Οι 12 εικαστικοί θα συναντηθούν και θα 
παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε 
έναν κοινό τόπο χωρίς τον περιορισμό της 
θεματικής έκθεσης, δίνοντας ο καθένας το 
στίγμα της προσωπικής του δουλειάς. Μια 
πολυφωνική έκθεση με έργα ζωγραφικά 
και χαρακτικά. Μια αντίθεση που συνδέει το 
τέλος με αρχή και την αρχή με τέλος.

Η έκθεση «Η Χάρτα του Ρήγα: Τα δύο 
(συν) πρόσωπα. Μια άλλη ανάγνωση του 
χάρτη» παρουσιάζεται στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Διάρκεια: έως 14 
Ιανουαρίου 2018.
Με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 
επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυσή 
της. Είναι  αφιερωμένη στην επέτειο 
των 220 χρόνων από την έκδοση της 
Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστιν-
λή το 1797 στη Βιέννη, ένα αντίτυπο της 
οποίας (από τα λίγα σωζόμενα των 1220 
αντιτύπων που τυπώθηκαν) φυλάσσεται 
στην Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη της ΒΚΠ 
ΑΠΘ. Στόχος της έκθεσης δεν είναι η 
επανάληψη των γνωστών μέχρι τώρα 
προσεγγίσεων των ανθρωπιστικών 
κυρίως επιστημών, ιστορικών, φιλολογι-
κών κ.ά., αλλά η παρουσίαση της Χάρτας 
ως χαρτογραφικού «τεχνικού έργου», 
πώς την οραματίστηκε και τη σχεδίασε 
ο Ρήγας  και πώς οργάνωσε την τεχνικά 
πετυχημένη παραγωγή και εκτύπωσή 
της μεταξύ Βουκουρεστίου και Βιέννης.

«Είμαστε αστρόσκονη» είναι ο τίτλος του 
νέου βιβλίου του Διονύση Σιμόπουλου. 
Περίληψη: «Το άγνωστο συχνά τρομάζει 
τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει να αισθάνο-
νται χαμένοι. Μόνοι. Ανασφαλείς. Σε άλλους 
το άγνωστο κεντρίζει την περιέργεια. Τους 
κάνει ανυπόμονους. Περήφανους. Να 
αισθάνονται μέρος από κάτι μεγαλύτερο απ’ 
αυτούς. Και η απόκτηση νέων γνώσεων για 
το άγνωστο, ειδικά γνώσεων που προκα-
λούν αλλαγές στις φιλοσοφικές ιδέες του 
ανθρώπου σχετικά με τον εαυτό του και τη 
σχέση του με τη φύση, θα αντιμετωπίζεται 
πάντα με επαίνους και με εχθρότητα μαζί. 
Είμαστε όλοι μας αστρόσκονη, και κάποια 
μέρα θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα. Κάποια 
μέρα θα υπάρξουν άλλοι κόσμοι, γεμάτοι με 
άλλα όντα, αστράνθρωποι σαν εμάς, που θα 
γεννηθούν από τις στάχτες ενός, κάποιου 
άλλου, πεθαμένου άστρου. Ενός άστρου 
που σήμερα το λέμε Ήλιο», αναφέρει η 
περιγραφή. Τιμή εκδότη: 14,40 ευρώ.

«Ο πρώτος άνθρωπος» είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του Αλμπέρ Καμύ. Περί-
ληψη: Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, 
ο Ζακ Κορμερί, ταξιδεύει στη γενέθλια 
πόλη του, στο Αλγέρι. Μια πλημμυ-
ρίδα αναμνήσεων τον υποχρεώνει 
ν’ αναμετρηθεί με το παρελθόν του. 
Θυμάται τη φτώχεια, την ορφάνια, 
τους παθιασμένους με το ποδόσφαι-
ρο συνομηλίκους του, αλλά και τον 
εμπνευσμένο δάσκαλο που του εμφύ-
σησε την αγάπη για το διάβασμα και 
τα βιβλία. Ώριμος άντρας πια, ζει στη 
Γαλλία και αναρωτιέται σε ποια πλευρά 
της Μεσογείου ανήκει. «Τελικά, θα 
μιλήσω για κείνους που αγαπού-
σα» γράφει ο Αλμπέρ Καμύ σε μια 
σημείωση για τον Πρώτο άνθρωπο. Το 
κατεξοχήν αυτοβιογραφικό μυθιστό-
ρημά του ανασύρθηκε ημιτελές από 
τα συντρίμμια του αυτοκινήτου όπου ο 
ίδιος έχασε πρόωρα τη ζωή του. Τιμή 
εκδότη: 16,95 ευρώ.

«Τάσος Λειβαδίτης» το έργο, η ζωή, η 
προσωπικότητα, οι τελευταίες στιγμές 
του μεγάλου ποιητή σε ένα βιβλίο. 
Περίληψη: Άνθρωποι των Γραμμά-
των αναλύουν τη σημασία του έργου 
του ποιητή, αποκαλύπτουν γεγονότα 
και άγνωστες πτυχές της ζωής του. 
Ένα βιβλίο-αφιέρωμα για τα τριάντα 
χρόνια από το θάνατο του Τάσου 
Λειβαδίτη, με βιογραφία και πλήρη 
εργογραφία. Γράφουν οι: Χρίστος 
Αλεξίου, Νικηφόρος Βρεττάκος, 
Κώστας Γεωργουσόπουλος, Γιώργος 
Δουατζής, Μίκης Θεοδωράκης, Σόνια 
Ιλίνσκαγια, Σπύρος Κατσίμης, Κώστας 
Κουλουφάκος, Κώστας Κρεμμύδας, 
Γιώργος Μαρκόπουλος, Απόστολος 
Μπενάτσης, Γιώργος Παπαλεονάρδος, 
Τίτος Πατρίκιος, Μανόλης Πρατικάκης, 
Γιάννης Ρίτσος, Σταύρος Στρατηγά-
κος, Έλλη Φιλοκύπρου. Τιμή εκδότη: 
14,85 ευρώ.ΒΙ
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Μ
πλέκοντας το παρόν με το παρελ-
θόν και το όνειρο με την πραγμα-
τικότητα κατάφερε να μοιράσει 
τη ζωή του μεταξύ συγγραφής, 
θεατρικών παραστάσεων και τρα-
γουδιού αλλά όταν η εσωτερική 
ανάγκη να μιλήσει στη γλώσσα των 
παιδιών έγινε έντονη, ο πολυτάλα-

ντος  Μάκης Ρουσομάνης έγραψε ένα παιδικό παραμύθι.  

Πότε σας γεννήθηκε η επιθυμία ν’ ασχοληθείτε με τη 
συγγραφή; 
Έτσι ξαφνικά, ένα χειμωνιάτικο βράδυ παρέα με φίλους 
στο σπίτι. Τους μίλησα για μια ιστορία που με έχει συγκλο-
νίσει από μικρό παιδί, κι εκείνοι μου είπαν να τη μετα-
φέρω σ’ ένα βιβλίο. Έτσι μπήκε το μικρόβιο και κυκλο-
φόρησε μετά από λίγους μήνες το πρώτο μου βιβλίο, με 
τίτλο «Σαν να είχε δει φάντασμα» βασισμένο σ’ εκείνη την 
ιστορία που ήξερα από μικρό παιδί. 

Το ταλέντο σας δεν περιορίζεται μόνο στη συγγραφή. 
Παίρνετε μέρος σε θεατρικές παραστάσεις, παρουσιά-
ζετε εκδηλώσεις και ασχολείστε επαγγελματικά με το 
τραγούδι. Ποιος χώρος σας προσφέρει τις πιο δυνατές 
συγκινήσεις; 
Νομίζω πως ανήκω στη συγγραφή. Με εκφράζει περισ-
σότερο να πλάθω ιστορίες και να φαντάζομαι διαφορά 
περιστατικά. Βεβαίως η μουσική και το τραγούδι υπάρχει 
στο αίμα μου από την στιγμή που γεννήθηκα και τα ταιριά-
ζω παράλληλα και τα δυο. 

Τελευταίο σας μυθιστόρημα το οποίο μάλιστα απέσπα-
σε και πολύ καλές κριτικές ήταν το «Απαγορεύεται η 
είσοδος στο θάνατο». Τι έχει αφήσει στον αναγνώστη 
στον έναν χρόνο κυκλοφορίας του; 
Το τελευταίο μου βιβλίο πιστεύω ότι αγαπήθηκε πολύ από 
το αναγνωστικό κοινό, αν κρίνω από της κριτικές που 
κατά καιρούς μου κάνουν. Πιστεύω, βέβαια, πως δεν έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο του αν και πέρασε ένας χρόνος. 
Το μέλλον θα δείξει ... 

Θα μας ξεναγήσετε στις σελίδες του;
Η ιστορία ξεκινά κατά την Ελληνιστική εποχή με φόντο 
το Ασκληπιείο της Περγάμου και τελειώνει το 2013 στη 
Σμύρνη. Παράλληλα μπλέκεται μία ακόμη ιστορία του 
σήμερα, στην Αθήνα, όπου ζει η κεντρική ηρωίδα. Μια 
καρκινοπαθής γυναίκα, η οποία ερωτεύεται παράφορα 
έναν τούρκο ξεναγό και ταξιδεύει στη Σμύρνη για να τον 
συναντήσει. Το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται και οι 
ιστορίες συνδέονται στο φινάλε, χωρίς να είναι μετεμψύ-
χωση η όνειρο. Η ανατροπή και το μυστήριο υπάρχει και 
σε αυτό το βιβλίο όπως και σε όλα τα προηγούμενα μου.

Πως επιλέξατε αυτόν τον τίτλο;
Οι ασθενείς που έμπαιναν στον ιερό χώρο για να λάβουν 
τη θεραπεία του Θεού, το πρώτο που αντίκριζαν ήταν η 
επιγραφή στα ελληνικά: «Εν ονόματι των Θεών απαγο-
ρεύεται η είσοδος του θανάτου». Έτσι ανέβαινε η ψυ-

 «Απαγορεύεται 
η είσοδος στο... θάνατο»

συνέντευξη

χολογία και το ηθικό τους και πίστευαν στη δύναμη του 
Θεού, όπως συνέβη και με την πρωταγωνίστριά μου. Ήταν 
πιστεύω ο ιδανικός τίτλος. 

Ασχοληθήκατε και με το παιδικό παραμύθι. Ήταν εσω-
τερική ανάγκη; 
Όπως ακριβώς το λέτε, ήταν μία εσωτερική ανάγκη να πω 
μια ιστορία στα μικρά παιδιά, στους φίλους που αγαπώ 
και λόγω της δουλειάς μου έρχομαι σε καθημερινή επα-
φή μαζί τους. Ήθελα λοιπόν να μπορώ να τους μιλάω για 
το δικό μου παραμύθι και τη δική μου ιστορία, που είναι 
αφιερωμένη σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημε-
ρινότητας μου. 

Διάβασα κάπου πως τα μυθιστορήματά σας είναι πλημ-
μυρισμένα από συναίσθημα. Ο αναγνώστης συναντά 
δικά σας βιώματα και συναισθήματα στις σελίδες τους; 
Κακά τα ψέματα όλοι συγγραφείς και οι άνθρωποι που 
γράφουν αρχικά αναζητούν έμπνευση από τα δικά τους 
βιώματα και μετά μπλέκουν και την μεγάλη τους φαντα-
σία. Έτσι λοιπόν όλα μου τα βιβλία είναι ακούσματα από 
παλιές ιστορίες της γιαγιάς μου ας πούμε και ιστορίες 
της δικής μου καθημερινότητας. Μπορεί να είναι κάτι το 
οποίο βιώνω εκείνη τη στιγμή ή κάτι που έγινε και πέρασε 
αφήνοντας καλά και κακά συναισθήματα. Όλα αυτά λοιπόν 

φτιάχνουν μια νέα ιστορία. 

Είναι παράδοση, πια, κάθε παρουσίαση βιβλίου σας να 
είναι συγχρόνως και μια μουσική παράσταση … 
Είναι η ανάγκη που σας έλεγα πιο πάνω, να μπορώ να 
εκφραστώ και μέσα από το τραγούδι. Έτσι όταν κάνω μια 
παρουσίαση του κάθε νέου μου βιβλίου, φροντίζω να είναι 
μια μουσική παράσταση με αρχή μέση και τέλος. Με πολύ 
ήχο και λόγο. Με πολύ τραγούδι, και χορό κάποιες φορές. 

Το επόμενο συγγραφικό σας βήμα; 
Θα κυκλοφορήσει αρχές της νέας χρονιάς από τις εκδό-
σεις «Πνοή» το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Της μνήμης 
μου σεντούκι» σε επανέκδοση, με κάποια επιπλέον πρό-
σθετα κομμάτια μέσα στην ιστορία. Το κάνω αυτό, γιατί το 
βιβλίο έχει εξαντληθεί και θεωρώ πως η ιστορία του έχει 
ακόμη να δώσει πολλά στους νέους και παλιούς μου ανα-
γνώστες.
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ΈΛΈΝΗ ΤΙΤΙΡΛΑ & 
Κ.ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ
Κάθε Πέμπτη η σοπράνο Έλενα Τιτίρλα 
και ο πιανίστας Κώστας Τσαγγαρίδης 
εμφανίζονται στον ανανεωμένο χώρο 
του Skyline. Ώρα: 20:00. 
Οι δυο καλλιτέχνες οδηγούν το μουσικό 
κοινό τους σε μέρη μαγικά συνδυάζο-
ντας ακούσματα και μελωδίες με έναν 
μοναδικό τρόπο που μας δημιουργούνται 
πρωτόγνωρα συναισθήματα και εικόνες. 
Με εναλλακτική διάθεση και επιρροή 
από την κλασική περίοδο αλλά και του 
σήμερα, το μουσικό ντουέτο εμφανίζει 
έναν ενδιαφέρον διαφορετικό «lounge 
operatic» ήχο που περιέχει ένα πλούσιο 
κράμα αγαπημένων ξένων και ελληνι-
κών διαχρονικών ακουσμάτων, καθώς 
και ετερόκλητων μουσικών ειδών.
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Σ

ΓΙΏΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΓΈΏΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ

THE SHOW MUST GO ON

ΤΈΜΠΈΛ ΧΑΝΈ

AXIS MUNDI PROJECT LOLO KOUMPANIA STRAY NOTES
O Γιώργης Χριστοδούλου θα ανέβει 
στη μουσική σκηνή του Αθήναιον, 
την Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ το 
κανονικό και 13 ευρώ το μειωμέ-
νο. Ο ερμηνευτής παρουσιάζει τη 
μουσική παράσταση για τα άγνωστα 
«χαμένα» τραγούδια του Αττίκ από 
την εποχή που αυτός ζούσε στο Πα-
ρίσι, οι ελληνικές επιτυχίες του που 
ακολούθησαν, οι έρωτες και η ζωή 
του ξετυλίγονται στο πρώτο μέρος 
της βραδιάς, ενώ στο δεύτερο, ο 
Γιώργης με τη ζεστή φωνή του και 
τις αφηγήσεις του, ζωντανεύει την 
ατμόσφαιρα των παλιών καμπαρέ 
του μεσοπολέμου. «Το πρωί με 
ξυπνάς με φιλιά», «Πόσο λυπάμαι», 
«Πάμε σαν άλλοτε», «Ζητάτε να σας 
πω» και τόσα άλλα, κάθε τραγούδι 
και μια μοναδική ιστορία. Το καλλι-
τέχνη συνοδεύει ο Χάρης Σταυρακά-
κης στο πιάνο και το ακορντεόν.

Η Γεωργία Νταγάκη παίρνει τα τρα-
γούδια και τη λύρα της και  ανεβαί-
νει  Θεσσαλονίκη για- μια μοναδική 
παράσταση στο club του Μύλου, στις 6 
Ιανουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτη-
ρίων: 8 ευρώ στην προπώληση και 10 
ευρώ στο ταμείο.
Το πρώτο μέρος του προγράμματος 
θα φέρει αποκλειστικά το προσω-
πικό μουσικό στίγμα της, καθώς θα 
περιλαμβάνει τραγούδια της προσω-
πικής της δισκογραφίας. Το δεύτερο 
μέρος θα είναι καθαρά επικοινωνιακό 
με τραγούδια δημιουργών όπως οι 
Ξαρχάκος, Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, 
Τζαβέλας, Κραουνάκης, Νικολακο-
πούλου, Αφροδίτη Μάνου, Σαββόπου-
λος, Δουρδουμπάκης κ.α. Τραγούδια 
διαφορετικών αποχρώσεων, λαϊκά, 
παραδοσιακά, μελωδικές μπαλάντες 
αλλά και ρυθμικά κομμάτια με τα 
οποία έχουμε όλοι ταυτιστεί καθώς 
μιλούν κατευθείαν στην καρδιά.

Στο Θέατρο Βεργίνα του Regency 
Casino Thessaloniki θα φιλοξενηθεί μία 
μεγάλη μουσική υπερπαραγωγή και 
παρουσιάζει τους Κώστα Χαριτοδιπλω-
μένο, Κώστα Μπίγαλη, Πωλίνα, Σοφία 
Αρβανίτη και Σαμπρίνα σε ένα μοναδικό 
υπερθέαμα που φέρνει τα 80’s & τα 90’s 
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης του 
2018, στις 6 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:45. Τι-
μές εισιτηρίων: 25 ευρώ το VIP, 20 ευρώ 
η ζώνη Α και 15 ευρώ η ζώνη Β. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ένα welcome drink. 
Η είσοδος στο Καζίνο δεν είναι απαραί-
τητη. Η τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει 
είσοδο στο καζίνο.
Με ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, 
εντυπωσιακές χορογραφίες, εναέρια 
ακροβατικά και φανταχτερά κοστούμια 
το Θέατρο Βεργίνα μετατρέπεται σε 
Vergina Radio εκπέμπει 80’s και 90’s και 
χορεύει στους ρυθμούς αγαπημένων 
τραγουδιών μιας ολόκληρης εποχής. Οι 
αφιερώσεις στα ραδιόφωνα της εποχής, 
το Eurobasket του ‘87, o Κλαουδάτος, 
το φωτισμένο τακούνι του Καρύδα, το 
Splendid Palace, το Φλόκα ζωντανεύουν 
επί σκηνής και ζεσταίνουν με αναμνή-
σεις.

Το συγκρότημα Τεμπέλ Χανέ θα βρεθεί στο 
Τοπ Χανέ, στις 6 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:30. 
Με κοινή αφετηρία την ανάγκη για μικρές 
στιγμές νωχέλειας μέσα στην πληκτική 
πολλές φορές καθημερινότητα, καθώς 
και το μεράκι για την παραδοσιακή και 
ρεμπέτικη μουσική οι Τεμπέλ Χανέ σας 
προσκαλούν στο «χάνι» τους θέλοντας να 
μοιραστούν τα τραγούδια και τη μουσική 
τους με το κοινό. Τραγούδια και σκοποί 
από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την 
Γευγελή, και από τον Πειραιά και τα νησιά 
μέχρι και το Αϊβαλί.

Το «AXIS MUNDI Project» θα πα-
ρουσιαστεί στο Υπόγειο, την Πέμπτη 
11 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή 
εισόδου: 4 ευρώ.
«Axis Mundi» είναι το νέο project 
του Κώστα Μαγγίνα, μια πειρα-
ματική rock μπάντα μαζί με τον 
Αγαμέμνωνα Μάρδα στο μπάσο και 
τον Γιώργο Κλούντο –Χρυσίδη στα 
τύμπανα. Aαντλώντας έμπνευση από 
το funk, το blues, το rock και την 
jazz και χρησιμοποιώντας ηχοχρώ-
ματα και εφέ, οι συνθέσεις τους 
αναζητούν νέους τρόπους να παρά-
γουν φόρμα και να δημιουργήσουν 
μια μουσική ηλεκτρική, εξπρεσιονι-
στική με έμφαση στον ρυθμό αλλά 
και κάποιες στιγμές τρυφερή και 
μελωδική.

Οι LoLo KoumpAniA θα βρεθούν 
στο Υπόγειο, την Κυριακή 7 Ιανου-
αρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισόδου: 3 
ευρώ. 
Η μπάντα προσεγγίζει την τσιγγάνικη 
και βαλκανική παράδοση. Στο ταξίδι 
τους αναζητώντας την τσιγγάνικη 
κουλτούρα συναντούν και φλερ-
τάρουν με το ταγκό, το ρετρό και 
άλλες μελωδίες δημιουργώντας 
ένα συνονθύλευμα από μουσικές 
παραδόσεις. Η μπάντα αποτελείται 
από τους: Εύη Βέττα στη φωνή, 
Σωκράτης Βότσκος στο κλαρινέτο 
και στο duduk, Ζωγράφος Σταυρίδης 
στο ακκορντεόν, Χρήστος Ντουμά-
νης στην ηλεκτρική κιθάρα, Νίκος 
Βαρελάς στα κρουστά.

Οι Stray Notes μαζί με τους Lucifer’s 
Lunettes θα βρεθούν στο Υπόγειο, 
στις 10 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή 
εισόδου: 3 ευρώ.
Πρόκειται για ένα γκρουπ εφτά μου-
σικών, «που έχουν σαν κύριο στόχο 
πρώτα να περνάνε αυτοί καλά και 
μετά εσείς καλύτερα», αναφέρουν 
στην περιγραφή τους. Ενδιαφέρονται 
κατά κύριο λόγο για τα Blues-Rock, 
αλλά υπάρχουν επιρροές από Jazz, 
Pop ακόμα και από Latin μουσική. 
Τα μέλη του γκρουπ απαρτίζονται 
από τους: Δέσποινα Καραμαλάκη, 
Χαράλαμπο Γρηγοριάδη (Χάμπο), 
Αλέξανδρο Γιαλαμίδη (Rambo), 
Μπάμπη Μουταφίδη, Χρήστο 
Θεοδοσιάδη, Γιάννα Λελίδου, Φώτη 
Μοιρούλη.
Οι Lucifer’s Lunettes ξεκίνησαν το 
ταξίδι τους με τα πρώτα χιόνια του 
2017 και μέσω της αγάπης τους 
για την jazz και swing κουλτούρα, 
μεταφέρουν το κοινό τους πίσω στο 
χρόνο μεταδίδοντας του το κλίμα 
των δεκαετιών 20s - 40s.

πολιτισμός
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗΜεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει από τη 
στιγμή που έγινε γνωστή η μεταγραφή του 
20χρονου κεντρικού αμυντικού του ΠΑΣ 
Γιάννινα, Κώστα Μαυροπάνου στην Άρσε-
ναλ, έναντι του ποσού των 2,1 εκατ. ευρώ! 

Και η κουβέντα έχει να κάνει με τα αντανα-
κλαστικά που έδειξαν οι εγχώριες ομάδες 
του Big 4 για την απόκτηση του παίκτη. 
Ορισμένα πράγματα είναι εύκολο να τα 
λες αλλά δύσκολο να τα κάνεις πράξη. Οι 
Άγγλοι πλήρωσαν 2,1 εκατ. ευρώ για έναν 
αμυντικό ο οποίος είχε πέρυσι δύο συμμε-
τοχές όλο κι όλο στο πρωτάθλημα και 14 
φέτος. Προχώρησαν στην απόκτησή του  
Μαυροπάνου όχι για να ενισχύσει άμεσα 
την πρώτη ομάδα, αλλά γιατί εκτίμησαν ότι 
είναι μεταγραφή - επένδυση για το μέλ-
λον. Αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρήσουν να 
αξιοποιήσουν όλα τα προτερήματά του και 
να βελτιώσουν τις αδυναμίες του. Αυτές 
οι οποίες θα παρέμεναν… αδυναμίες στην 

περίπτωση που ο νεαρός αμυντικός συνέ-
χισε να αγωνίζεται στη Super League. Η 
Άρσεναλ όμως με το βαρβάτο μπάτζετ έχει 
την πολυτέλεια να δαπανήσει το ποσό που 
δαπάνησε για έναν παίκτη που θέλει ακόμη 
δουλειά. Οπότε ούτε για τον πρόεδρο 
των Ιωαννίνων, αλλά ούτε για τον παίκτη 
έμπαινε κάποιο δίλημμα. Μπορούσαν οι 
ελληνικές ομάδες να μπουν στο παιχνίδι 
της απόκτησης του Μαυροπάνου; Αν τον 
είχαν ανακαλύψει όταν αγωνιζόταν στον 
Άγναντα Άρτας θα μπορούσαν να κάνουν 

ό,τι έκανε τώρα η Άρσεναλ: μεταγραφή 
- επένδυση, όπως κάνουν με δεκάδες 
άλλα ταλαντούχα ελληνόπουλα. Σ’ αυτή τη 
χρονική περίοδο όμως ήταν πολυτέλεια 
να μπουν στη δημοπρασία απόκτησής του. 
Πρώτον γιατί το τίμημα ήταν πολύ μεγάλο 
και δεύτερον γιατί στο ξεκίνημα του β’ γύ-
ρου της Super League οι ομάδες του Big 4  
δύσκολα θα δώσουν χρόνο συμμετοχής σ’ 
έναν ανώριμο ποδοσφαιριστή. Οι προπο-
νητές προτιμούν τις δοκιμασμένες λύσεις, 
ανεξαρτήτως αν τελικώς εισπράττουν πολ-
λά λιγότερα. Θέλουν όμως να έχουν άλλοθι 
για την αποτυχία. Οπότε εκτός των άλλων 
αν ο Μαυροπάνος μεταγράφονταν σε μία 
από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, ήταν 
πολύ πιθανό η ανασφάλεια των προπονη-
τών να τον οδηγούσε αντί στην ποδοσφαι-
ρική απογείωση, στην καταστροφή.

Η ανασφάλεια των προπονητών και τα θαμμένα… ταλέντα

αθλητισμός

Success story
O Χρηστος Μουδούρης είναι ο florist 
που η έννοια της new age ανθοδετικής 
παίρνει σάρκα και οστά επιτέλους και 
στην Ελλάδα.

Η ανθοδετική όπως αναφέρει είναι μια 
τέχνη που κρατάει λίγο. Αυτό που μένει 
όμως είναι η χαρά και η ανάμνηση.
Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το 1986. Σπούδασε την τέχνη της 
γραφιστικής στην akto art & design. Σε 
μικρή ηλικία, αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τον κόσμο των λουλουδιών και 
εκτότε δεν σταμάτησε καθόλου να 
ασχολείται με την τέχνη της ανθοδε-
τικής.Έκανε διάφορα σεμινάρια στην 
Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ολλανδία. 
Στην Ολλανδία ταξιδεύει συχνά για 
εκθέσεις, αλλά κυριως για τους παρα-
γωγούς, ωστε να μαθαίνει απο πού και 
με ποιο τρόπο παράγεται η πρωτη ύλη. 
Απο το 2004 εως και σημερα ακόμη 
παρακολουθεί σεμινάρια ανθοδετι-
κης, κυρίως με τον εκπαιδευτή Πάρη 
Σταυρόπουλο (3ης γενιάς ανθοδέτης). 
Συμμετέχει  στα δρώμενα της ανθοδε-
τικης (επιδείξεις, διαγωνισμοί) απο το 
2010. Έχει εργαστεί με μια απο τις με-
γαλύτερες αλυσίδες ανθοπολείων στη 
Νέα Υόρκη. Διατηρεί την οικογενειακή 
επιχείρηση Paradise flowers στον Εύο-
σμο, αλλά συνεργάζεται και με άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο του design και 
της οργάνωσης εκδηλώσεων.
«Μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι, να 
κουβεντιάζω, να αναζητώ. Πιστεύω ότι 
μέσα απο την αλληλεπιδράση με άλλους 
ανθρώπους και την σύμπραξη μπορούν 
να βγουν σπουδαία πράγματα.»Paradise flowers - 28ης Οκτωβρίου 70, Εύοσμος  - T. 2310 766 089 - Fb: Christos Moudouris
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Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, θα έρθετε κατά πρόσωπο με την 
αλήθεια. Έτσι, η βοήθεια που θα πάρετε από το σύμπαν θα είναι πολύ 
σημαντική, γιατί θα μπορέσετε να κάνετε μία απαραίτητη ανασκόπηση 
της ζωής σας.

Ένα πολύ σημαντικό δώρο για σας θα είναι η οικονομική και υλική 
άνοδος. Βέβαια, η συμβουλή μου είναι ότι θα πρέπει να έχετε την 
ευστροφία να μην αφήσετε τα χρήματα να κυλούν αναίτια από τα 
χέρια σας.

Ο επαγγελματικός τομέας θα έχει τις επιτυχίες που προσδοκάτε. Βέ-
βαια θα πρέπει να ζυγίζετε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν. 
Στο τέλος του 2018, θα πραγματοποιηθούν νέες προοπτικές που θα 
ισορροπήσουν αρκετά την κατά τα άλλα απαιτητική χρονιά.

Όποια και αν είναι η ηλικία σας, η χρονιά αυτή είναι ένα πέρασμα στην 
ωριμότητα και στις πνευματικές αναζητήσεις. Το σύμπαν θα σας δίνει 
με ευκολία αυτά που θα ποθείτε. Δεν θα υπάρχουν κλειστές πόρτες, 
μόνο ξεκλείδωτες και οι καταλληλότερες για σας.

Ή ελπίδα και οι προσδοκίες για το μέλλον θα καλλιεργηθούν αυτήν 
τη χρονιά. Ή κοινωνική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα. Τον Ίανουάριο, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο θα 
πραγματοποιηθούν πολλοί από τους στόχους σας.

Οι ευκαιρίες για επέκταση στη ζωή σας δεν θα λείψουν. Αν είχαν 
μείνει κάποια θέματα σε εκκρεμότητα, τώρα ήρθε η κατάλληλη χρο-
νική περίοδος να σταθεροποιήσετε τις προσπάθειες των τελευταίων 
χρόνων. Το πλανητικό σκηνικό σάς εξασφαλίζει καλές προοπτικές 
ευημερίας.

Επιθυμία για πνευματική ανάπτυξη και άνοιγμα των οριζόντων σας. 
Αυτά είναι από τα πιο σημαντικά δώρα που θα σας χαρίσει το 2018. Για 
πολλούς από εσάς, η χρονιά αυτή θα σας απογειώσει και θα φέρει στο 
προσκήνιο τις δημιουργικές αρετές σας. 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΈΣ

ΛΈΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ήρθε η στιγμή να σας δοθούν υλικά αγαθά, μετά από πολύ κόπο. Ή 
χρονιά αυτή θα κτίσει την εμπιστοσύνη σας σε κάθε οικονομική προ-
σπάθεια και θα απαλλαγείτε από χρέη που σας είχαν προβληματίσει 
κατά το παρελθόν.

Αν αναρωτιέστε ποιο είναι το δώρο σας για φέτος, το σύμπαν σάς έχει 
προγραμματίσει για πρακτικά θέματα και επαγγελματικές επιτυχίες. 
Το 2018 είναι χρονιά επαγγελματικής προόδου αλλά και ηθικής 
ικανοποίησης μέσα από προσωπικές προσπάθειες.

Ή συντροφικότητα θα πάρει άλλη αξία. Σε όποια κατάσταση και να 
βρίσκεται η προσωπική σας ζωή, η χρονιά αυτή θα σας φέρει κοντά 
με την αδελφή ψυχή. Οι προβληματισμοί πάνω από αυτό το θέμα 
διαλύονται και νιώθετε συναισθηματική πληρότητα.

Ή δημιουργικότητά σας θα είναι αυτήν τη χρονιά σε υψηλά επίπεδα. Θα 
βρείτε ολοκλήρωση μέσα από τις σχέσεις σας με τα παιδιά, αλλά και 
θα έχετε τη λαχτάρα να ζήσετε τον έρωτα και κάθε χαρά που η ζωή 
μπορεί να σας προσφέρει.

Οι οικογένεια θα σας στηρίζει σε κάθε σας επιδίωξη. Ή σκέψη για 
τη βελτίωσή σας σε κάθε επίπεδο θα είναι ένα σημαντικό δώρο. Θα 
είναι μία περίοδος ολοκλήρωσης σε κάτι που εκκρεμούσε και σας 
δημιουργούσε άγχος.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Τα δώρα του Αϊ-Βασίλη για κάθε ζώδιο
OPENING ΤΟΥ «AD ART  
AND DESIGN WOOD» 
Σε ένα άκρως χειμωνιάτικο και εορταστικό σκηνικό υπο-
δέχτηκαν η Ανθή Χαριζοπούλου και ο σύζυγός της Αλέ-
ξανδρος Τριανταφυλλόπουλος φίλους και γνωστούς στο 
opening του νέου τους καταστήματος «ad art design print 
wood» με αντικείμενο την επεξεργασία  ξύλου σε ιδιαί-
τερα διακοσμητικά και κατασκευές. Μέρος των εσόδων 
από την εκδήλωση διατέθηκαν υπέρ του Ορφανοτροφεί-
ου Θηλέων Μέλισσα.

Ξεκινά η νέα χρονιά με ελπίδα, όνειρα και αισιοδοξία. Το 2018 θα ευνοήσει κά-
ποιους περισσότερο και κάποιους λιγότερο, αλλά τι θα είναι αυτό που θα πρέπει 
να περιμένετε από τους 12 αυτούς μήνες; Μία σύντομη ανάγνωση θα σας δώσει 
τις πληροφορίες που θα είναι πολύ χρήσιμες για τον «περίπατο» που θα κάνετε 

μέσα σε αυτό τον χρόνο. Ανοίξτε τα δώρα σας και εύχομαι για τον καθένα οι 
προσδοκίες σας να είναι εν τέλει μικρότερες από ό,τι το σύμπαν όρισε για σας.

Βασίλης Καρράς, Ανθή Χαριζοπούλου

Αλέξανδρος Τριανταφυλλόπουλος, Ορέστης Τσάν

Πέπη Μπέζα, Ανθή Χαριζοπούλου, Νάνσυ Υφαντίδου, Αλέξανδρος 
Τριανταφυλλόπουλος
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πού θα μας βρείτε;

ΚΈΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Έστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Dandelion 
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papallion 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ίωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΈΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ί.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ίωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  

Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
Ντερλικατέσεν  
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis  
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand  
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean  
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace  
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met  
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος  
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Έγνατία Palace  
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Έυόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Αntico café 
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής
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